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Voorwoord

Ach, Europa. Het `oudste' continent kraakt in zijn
voegen. In een jaar tijd beleefde het de opheffing van
de eeuwig lijkende tegenstelling tussen Oost en West;
de muur tussen de twee Duitslanden werd geslecht;
de eenwording van de twaalf lidstaten van de
Europese Gemeenschap is in voile gang. De relatief
stabiele verhoudingen van na de Tweede Wereldoorlog maakten plaats voor dynamische ontwikkelingen waarvan de afloop vooralsnog moeilijk te
voorspellen lijkt. Dit geldt zeker ook voor het strafrecht, dat in alle souvereine staten zijn eigen ontwikkeling kent. Welke consequenties heeft de Europese
eenwording voor de nationale strafrechtelijke
bedrijven? En waarin verschillen deze van elkaar?
Inmiddels is er op diverse niveaus sprake van
toenadering, overleg en uitwisseling van informatie,
onder andere in het kader van het magische 'Europa
1992' (dat overigens pas op 1 januari 1993 een felt zal
zijn). In het licht van deze informatieuitwisseling
dient dit themanummer van Justitiele Verkenningen te
worden gezien. Aan vooraanstaande deskundigen uit
de meeste Westeuropese landen werd gevraagd een
bijdrage aan dit themanummer te leveren. Vanuit
Duitsland, Frankrijk, Belgie, Engeland/Wales,
Schotland en Finland werd aan dit verzoek voldaan.
Aan de auteurs werd gevraagd verslag te doen van
nieuwe en relevante ontwikkelingen in het criminaliteitsbeleid van hun land.
Voorafgaand aan deze beschouwingen informeert
J. Schutte over de stand van zaken in het Europese
overleg over strafrechtelijke onderwerpen. Dit overleg
speelt zich af op verschillende niveaus ; de auteur
spreekt van `verschillende Europa's'. Hij behandelt
de werkgroepen, commissies, fora en dergelijke die
actief zijn in het kader van de Raad van Europa, de
EG en het Schengen-overleg. Van enige onderlinge
coordinatie lijkt geen sprake te zijn; diverse initiatieven zijn bovendien oncontroleerbaar voor de
nationale parlementen. De auteur spreekt in dit
verband van 'chaos, droevenis en onbeheersbaarheid'.
Hij spreekt zich uit voor een principiele discussie
over de internationalisering van het strafrecht: een
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hartekreet van een betrokken ambtenaar.
G. Kaiser (directeur van het Max Planck Instituut
te Freiburg) bespreekt recente hervormingen in het
Westduitse strafrecht en gaat met name in op de
gevolgen van de eenwording. Ondanks veel overleg
tussen voormalig Oostduitse en Westduitse strafrechtsdeskundigen acht Kaiser het onwaarschijnlijk
dat elementen van het Oostduitse strafrecht zullen
worden overgenomen. Inmiddels is wel het probleem
ontstaan dat het Oostduitse strafrechtelijk apparaat
nauwelijks voldoende is toegerust voor de rechtshandhaving. Dit heeft een `tijdelijke stilstand' tot
gevolg.
Chr. Lazerges presenteert een beschouwing over het
Franse beleid inzake criminaliteitspreventie. Zij
benadrukt dat preventie 'op zijn Frans' sterk in het
teken staat van gedeelde verantwoordelijkheid en
samenwerking tussen staat en samenleving. triminaliteitspreventie, straf en solidariteit zijn ieders zaak' is
het motto van de Franse Nationale Raad voor Criminaliteitspreventie. Om vrijblijvendheid te voorkomen
worden de inspanningen van alle betrokken partijen
contractueel vastgelegd. De auteur signaleert het
gevaar van `buitensporige' sociale controle en plaatst
het preventiebeleid om die reden in het kader van het
Europese verdrag inzake de mensenrechten.
M. Joutsen informeert vervolgens over de
vernieuwing van het Finse Wetboek van Strafrecht.
Vanaf 1976 wordt in drie fasen aan dit ambitieuze
project gewerkt. De auteur gaat met name in op de
nieuwe delicten (bijvoorbeeld computercriminaliteit
en subsidiefraude) en hedendaagse strafrechtelijke
reacties die in het nieuwe wetboek geregeld worden.
Reeds langere tijd heeft het slachtoffer in het Finse
strafrecht een, internationaal gesproken, unieke
rechtspositie; deze wordt in de nieuwe voorstellen
nader onderbouwd.
Vanuit Belgie rapporteren drie auteurs over respectievelijk de ontwikkelingen bij de politie, het gevangeniswezen en het jeugdrecht. 1985 is voor het
politie-beleid een sleuteljaar geweest vanwege het
Heizel-drama, de CCC-aanslagen en de bende van
Nijvel. Ten aanzien van het gevangeniswezen zijn de
problemen rond de overbevolking het meest in het
oog springend. Voor wat betreft het jeugdbeschermingsrecht zijn er vele initiatieven te melden met het
doel een einde te maken aan de larenlange onrust,
plantrekkerij en zelfs feitelijke onwettelijkheid van
6
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sommige dagelijkse praktijken' in de Belgische jeugdbescherming. Ten aanzien van alle drie de terreinen
constateren de auteurs dat er sinds enkele jaren voor
het eerst sprake is van de ontwikkeling van enig
systematisch beleid.
Vanuit Groot Brittannie zijn twee bijdragen opgenomen. Uit Schotland wordt bericht door J. Tombs.
Zij gaat in op de Schotse pogingen om justiabelen
buiten het strafrechtelijke circuit te houden, op de
problemen rond de wanbetaling van boetes en op de
experimenten rond dienstverlening. De tweede
bijdrage betreft een samerivatting van de zogenoemde
'White Paper' uit februari 1990. In deze regeringsplannen worden onder de titel 'Crime, justice and
protecting the public' nieuwe voorstellen voor een
stringenter strafrechtelijk beleid gedaan.
Ondanks verschillen in achtergrond en argumentatie zijn in de diverse landen ov,ereenkomstige
ontwikkelingen zichtbaar. Deze betreffen met name
nieuwe strafrechtelijke opties als dienstverlening en
reclasseringstoezicht, de aandacht voor het slachtoffer
van criminaliteit, de aparte behandeling van kleine,
veelvoorkomende delicten en de nadruk op preventie
van criminaliteit. Het themanummer biedt een grote
verscheidenheid aan nationaal gekleurde inzichten,
maar is herkenbaar in de dilemma's waar elk rechtsstatelijk criminaliteitsbeleid mee te maken krijgt.
Europa, Europa.
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Strafrecht in Europees
verband
mr. J. J. E. Schutter

In het nieuwe beleidsplan van de regering, Recht in
Beweging, wordt de visie op Justitie in de jaren
negentig in belangrijke mate gepresenteerd in het
licht van de steeds toenemende internationalisering
van het recht, in het bijzonder als gevolg van het
streven naar Europese eenwording. Over de vraag
welke gevolgen de toenemende Europeanisering voor
het nationale strafrecht zal hebben of in hoeverre de
vorming van een Europees strafrecht in de Europese
eenwording een rol heeft te vervullen ontbreekt
evenwel een duidelijke opvatting. Er wordt slechts
gesproken in termen van `een voorbehoud' ten
aanzien van sterk waardengebonden rechtsgebieden,
waartoe het gehele strafrecht wordt gerekend, waarin
het eigen karakter van een nationale rechtscultuur
pregnant tot uitdrukking komt. Het blijft echter
voorshands onduidelijk tot welke conclusies dat
voorbehoud leidt.
Er is alle aanleiding om op de zojuist gestelde
vragen een consistente visie te ontwikkelen en op
basis daarvan een politiek standpunt te bepalen. Er is
namelijk op het ogenblik binnen Europa op allerlei
fronten van alles gaande dat de vormgeving en
toepassing van het strafrecht in de individuele staten
kan bethvloeden. Dit gebeurt evenwel op een dermate
onoverzichtelijke en ongeordende wijze, dat het bijna
onmogelijk wordt het proces te beheersen. Laat mij
een poging tot enige ordening doen.
Raad van Europa
Wanneer men spreekt over strafrecht en Europa,
dan is het goed te bedenken dat er verschillende
'Europa's' zijn. Traditioneel wordt het belangrijkste
* De auteur is raadadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving
Publiek Recht, alsmede bijzonder hoogleraar Europese strafrechtelijke samenwerking aan de Universiteit van
Amsterdam.
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forum voor de vormgeving van Europese strafrechtelijke samenwerking, de uitwisseling van criminologische informatie en de harmonisatie van uitgangspunten voor wetgeving gevormd door de Raad van
Europa. Deze intergouvernementele organisatie heeft
de afgelopen 35 jaar op strafrechtelijk gebied 19
verdragen en 76 ministeriele aanbevelingen geproduceerd. Daarnaast heeft zij 28 criminologische conferenties en colloquia gehouden en 30 andere rapporten
op strafrechtelijk gebied gepubliceerd. De Raad,
thans bestaande uit 23 lidstaten, heeft zich in de
afgelopen jaren gestadig uitgebreid. Thans zijn
nieuwe aanvragen voor het lidmaatschap aanhangig
(Hongarije, Polen, Joegoslavie en Tsjecho-Slowakije).
Met het toenemen van het aantal leden van de
Raad van Europa wordt de instelling als onderhandelingsforum moeilijker te beheersen. Voor sommige
landen wordt zij ook wat minder aantrekkelijk, omdat
het niveau van de consensusvorming lager komt te
liggen. Dit geldt eveneens voor het vertrouwensniveau dat voor bepaalde vormen van internationale
samenwerking vereist is. Dat laatste is er bijvoorbeeld
debet aan dat binnen de Raad van Europa het nooit
tot de ontwikkeling van instrumenten voor de internationale politiele samenwerking is gekomen.
Werkprogramma EG
In het 'tweed& Europa, dat van de Europese
Gemeenschap met haar twaalf lidstaten zijn ook strafrechtelijk relevante ontwikkelingen gaande. Daarbij
gaat het voor een deel om ontwikkelingen op
gebieden die ook door de intergouvernementele
samenwerking binnen de Raad van Europa worden
bestreken, voor een ander deel is dat niet het geval.
Daarnaast zijn er binnen de EG ontwikkelingen die
zich afspelen in de setting van het communautaire
recht en die derhalve volgens de aan dat recht eigen
procedures gestalte krijgen.
Dat de regeling van de internationale justitiele en
politiele samenwerking in strafzaken buiten de sfeer
van het Gemeenschapsrecht valt is door het Hof van
Justitie al in 1978 ondubbelzinnig bevestigd
(uitspraak 1/78 van 14-11-1978). De wijziging van het
EG-verdrag als gevolg van de Europese Akte van
1987 heeft aan dit uitgangspunt niets veranderd. Dat
neemt echter niet weg dat de lidstaten van de
Strafrecht in Europees verband
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Gemeenschap trachten op intergouvernementele
basis, in het kader van de Europese Politieke Samenwerking (EPS) tot eigen regelingen op dit gebied te
komen. In 1980 heeft een Nederlands veto nog in de
weg gestaan bij de tot standkoming van een uitleveringsverdrag tussen de lidstaten van de EG, dat de
eerste aanzet had moete zijn voor de verwezenlijking
van de Giscardistische droom van een 'espace
judiciaire europeen'. Na enkele jaren is de draad
echter toch weer voorzichtig opgepakt en na de
inwerkingtreding van de Europese Akte steviger
aangehaald; er wordt weer lustig onderhandeld over
specifieke strafrechtelijke samenwerkingsverdragen
tussen de EG-lidstaten op onderwerpen die at lang
(en goed) geregeld zijn in de instrumenten van de
Raad van Europa.
De totstandkoming van de Europese Akte en de
voor het eind van 1992 in het vooruitzicht gestelde
interne markt, met de daarbij behorende opheffing
van controles aan de gemeenschappelijke grenzen en
de voorziening in een vrij verkeer van personen, heeft
overigens aanleiding gegeven voor de opstelling van
een heel werkprogramma voor het tot stand brengen
van 'compensatoire maatregelen'. Deze liggen in de
sfeer van de strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde (politie en veiligheid) en het toezicht op
vreemdelingen (grensbewaking aan de buitengrenzen,
criteria voor toelating, visapolitiek en het in behandeling nemen van asielverzoeken). Dit werkprogramma, waartoe de eerste aanzet is gegeven op de
Europese top van Rhodos in 1988, is neergelegd in
het zogenaamde document van Palma, dat onder
Spaans voorzitterschap in de tweede helft van 1988
door de Europese Raad werd aanvaard.
Intussen waren tussen de vijf landen, die partij
waren bij het Akkoord van Schengen (het `derde
Europa') van 1985, de onderhandelingen over de ter
uitvoering van dat Akkoord te treffen nadere
regelingen at een goed eind weegs. Tot op zekere
hoogte zijn in het document van Palma.thema's terug
te vinden uit het onderhandelingsprogramma van de
vijf partijen bij het Schengenakkoord. Voor de onderhandelingen over de Uitvoeringsovereenkomst van
dat Akkoord werd een betrekkelijk rationele structuur
opgezet, gebaseerd op een enkel secretariaat dat het
gehele onderhandelingscircuit ondersteunt (te weten
het Benelux-secretariaat) en met een hierarchisch
10
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opgebouwd besluitvormingsproces. Voor de onderhandelingen tussen 'de Twaalf over goeddeels
dezelfde materie is echter een structuur gekozen die
niet anders dan als volstrekt ongeordend, chaotisch,
ongecoordineerd, en derhalve onverantwoord kan
worden gekwalificeerd.
Het totaal aan geInventariseerde compensatoire
maatregelen is opgesplitst en toebedeeld aan een
vijftal hoofdinstanties, namelijk de ad hoc-groep
Immigratie , met inmiddels al een aantal sub-groepen,

het Trevi-overleg, de groep juridische samenwerking, de
groep wederzijdse samenwerking en de Europese
Commissie. Elk van deze instanties heeft een eigen
secretariaat, die organisatorisch niet met elkaar
verbonden zijn. Elk rapporteert of doet voorstellen
aan eigen politieke gremia (Ministers van Binnenlandse Zaken, c.q. Politie, c.q. Justitie, c.q. Financien,
c.q. het Comite Politique). Elk neemt eigen initiatieven, vaak afhankelijk van het voorzitterschap. Elk
bepaalt zelf de vorm waarin men het onderhandelingsresultaat giet. Coordinatie tussen de instanties
geschiedt niet, zoals zou behoren, aan de basis, maar
aan de top. Deze betreft een gezelschap van
`nationale co6rdinatoren voor het vrij verkeer van
personen', bestaande uit een vertegenwoordiger per
lidstaat, dat rechtstreeks aan de Europese Raad
rapporteert, althans kan rapporteren. Van enige
werkelijke coordinatie is tot nu toe nog eigenlijk niets
terecht gekomen. Dat mag niet verbazen als men
bedenkt dat alleen al over de vraag of de Europese
Akte inderdaad impliceert dat het eind 1992 tot
opheffing van personencontroles aan de binnengrenzen moet zijn gekomen door de lidstaten sterk
uiteenlopende opvattingen worden gehuldigd.
Aanvankelijk leek het er op dat tussen alle groepen
een competitie was losgebrand wie het snelst de
meeste verdragjes zou maken. De race tegen de klok
is door de ad hoc-groep Immigratie gewonnen met
het op 15 juni 1990 voor ondertekening opengestelde
asielverdrag. Zij wordt echter op de hielen gevolgd
door de groep juridische samenwerking, die al twee
verdragjes klaar zou hebben voor ondertekening op 6
november 1990 en de groep Wederzijdse Bijstand '92
(een groep van douaniers) die al een Protocol bij een
bestaand douane-samenwerkingsverdrag zou hebben
opgesteld.
Inmiddels ploetert de ad hoc-groep Immigratie aan
een nieuw verdragje over `buitengrenzen', de
Strafrecht in Europees verband
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controles aldaar en visakwesties. Naar verluid
verlopen die onderhandelingen stroef, gelet ook op
het ontbreken van consensus over de betekenis van
het bij de Europese Akte ingevoerde artikel 8A van
het EEG-Verdrag. Aileen TREVI heeft er van
afgezien met eigen verdragsteksten te komen. Wel
heeft men een 'Actieprogramma voor de versterking
van de politiesamenwerking en -inspanning bij de
strijd tegen terrorisme of andere vormen van georganiseerde criminaliteit' weten te fabriceren, dat er als
een verdrag uitziet, met hoofdstukken, artikelen en
leden en al, en dat inmiddels is aanvaard door de
voor TREVI verantwoordelijke ministers. Het is
echter niet de bedoeling dat dit programma een
bindende werking heeft. Het staat vol met fraaie
voornemens die veelal uitwerking dienen te krijgen in
de vorm van nadere bilaterale of multilaterale
afspraken.
Overigens is men er achter gekomen dat in diverse
groepen voorstellen zijn gedaan om te komen tot een
vorm van internationale geautomatiseerde gegevensuitwisseling en dat het verstandig zou zijn althans de
discussie daarover te coordineren. De co6rdinatie is
gelegd bij TREVI. Maar aangezien TREVI om haar
moverende redenen de Commissie niet als waarnemer
bij haar besprekingen toelaat, heeft de Commissie
ook een eigen initiatief genomen, dat nog veel verder
gaat, en wel in de vorm van een voorstel voor een
kader-richtlijn inzake de verzameling en uitwisseling
van persoonsgebonden gegevens en de daarbij
behorende dataprotectie. Deze richtlijn zou onder
meer het grensoverschrijdende gegevensverkeer
tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en
de Commissie, waartoe men zich bij welk instrument
ook, communautair of intergouvernementeel, heeft
verplicht moeten gaan beheersen.
Intussen begint een aantal landen zich te realiseren
dat de vijf bij het Akkoord van Schengen aangesloten
landen in de periode 1985-1990 niet hebben zitten te
niksen. Wat men ook moge vinden van de Aanvullende Overeenkomst bij het Schengen-akkoord, het
heeft ten minste de verdienste dat in een document
het geheel aan maatregelen bijeen is gebracht dat
naar het oordeel van vijf lidstaten, na uitgebreide en
zowel 'bottom-up' als 'top-down' gecoOrdineerde
onderhandelingen, kan dienen als compensatie voor
het opheffen van personencontrole aan gemeenschappelijke grenzen.
12
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De Commissie heeft zich nooit tegen de Schengenexercitie als proeftuin verzet. Nu de onderhandelingen over dezelfde onderwerpen tussen 'de Twaalr
zo moeizaam en chaotisch verlopen beginnen
bepaalde lidstaten interesse voor toetreding tot het
Schengen-acquis te tonen. Voor Italie is het al meer
dan dat, de besprekingen over een toetredingsprotocol zijn zo goed als afgerond. Spanje heeft ook
belangstelling doen blijken en in het kielzog van
Spanje vaart Portugal. Ook Ierland heeft sympathie
getoond, maar zonder een Britse toetreding is een
Ierse toetreding zinloos. Een Britse toetreding is
onder de Britse premier Thatcher echter onvoorstelbaar. Wanneer er eenmaal acht lidstaten bij
`Schengen' partij zijn lijkt het continueren van de
horlepiep aan onderhandelingen tussen de Twaalf in
de huidige vorm weinig zinvol.
Men heeft het overigens bij deze ene horlepiep niet
willen laten. Gelet op de populariteit van het
onderwerp internationale samenwerking bij de
bestrij ding van het verdovende middelen-probleem
heeft men gemeend dat hier ook een eigen verantwoordelijkheid van de Gemeenschap en haar
lidstaten ligt. Nadat men alle internationale fora had
gelinventariseerd die zich reeds met dit onderwerp
bezig houden, kwam men tot de conclusie dat dit er
zo veel zijn, dat het hoog tijd werd voor een nieuwe
coordinerende functie op het niveau van de Twaalf.
Zo ontstond CELAD (Comite Europeen pour la
Lutte Anti-Drogue) met wederom een gezelschap van
nationale coordinatoren, nu voor drugs-aangelegenheden.
Dit gezelschap heeft de taak op zich genomen een
'Europees anti-drugs actieprogramma' op te stellen en
via de `tjap' van de Europese Raad een hoop werk uit
te delen aan diverse fora (TREVI, de groep Juridische
Samenwerking, de groep Wederzijdse Samenwerking,
een al enige tijd bestaande vage 'ad hoc-groep
Toxicomanie, een groep geheten RELEX, die zich op
drugsgebied met de relations exterieures mag bezig
houden). Uit Nederlands oogpunt lijkt de meest
nuttige functie voor CELAD het fungeren als
gesprekspartner met andere niet-EG-landen, in het
bijzonder de VS, met het oog op het onderling
afstemmen van het beleid (de houding) ten opzichte
van produktie-landen buiten Europa.
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De Europese Commissie
Inmiddels zit de Europese Commissie niet stil. Het
tot nu toe beschreven gedoe speelt zich nog in een
intergouvernementeel kader af. Dit impliceert dat
besluitvorming bij unanimiteit plaats vindt, of als dat
niet mogelijk is, dat het de lidstaten die niet
gebonden wensen te worden niet bindt (hetgeen
bijvoorbeeld tot uitdrukking kan komen in een
weigering van het nationale Parlement een bepaald
besluit goed te keuren). In het communautaire kader
gebeuren dingen waar het Nederlandse parlement en
de Nederlandse (juridisch geschoolde) publieke
opinie waarschijnlijk aanmerkelijk minder weet van
heeft dan men had van het verloop van de Schengenonderhandelingen.
Er is namelijk een sluipende tendens waarneembaar
om in communautaire instrumenten bepalingen van
strafrechtelijke aard op te nemen, en dat met
betrekking tot aangelegenheden waarvan het
geenszins een uitgemaakte zaak is dat die tot de
competentie van de Gemeenschap of de Gemeenschapsinstellingen behoren. Dat gebeurt in richtlijnen
en verordeningen die met de grootst mogelijke spoed
in elkaar worden geflanst omdat de totstandkoming
steevast aan een bepaalde veel te krappe termijn
wordt onderworpen.
Een bedenkelijk precedent vormt op dit gebied de
richtlijn van 13 november 1989 over misbruik van
voorwetenschap in de effectenhandel (89/592/EEG).
Daarin worden transacties met voorwetenschap en
het doorgeven of anderszins gebruiken van voorwetenschap bij de handel in effecten als, uit hoofde van
communautair recht, door de lidstaten te verbieden
gedragingen bestempeld. De lidstaten worden
verplicht deze gedragingen, overigens volgens obscure
jurisdictiebeginselen, van afdoende zware sancties lb
voorzien. Bovendien verplicht de richtlijn tot het
aanwijzen van toezichthoudende autoriteiten,
kennelijk met opsporingsbevoegdheid, die internationaal gegevens moeten uitwisselen die zij met
toepassing van die opsporingsbevoegdheden hebben
vergaard.
Over de vraag of regulering van misbruik van
voorwetenschap wel bij communautair recht zou
moeten geschieden, hebben de opstellers van de
richtlijn zich nauwelijks druk kunnen maken.
Wonderlijk is evenwel dat tegelijkertijd, of liever kort
14
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daarvoor, over hetzelfde onderwerp een klassiek
Verdrag is opgesteld in het kader van de Raad van
Europa. Bij de onderhandelingen over dat Verdrag is
wet steeds een vertegenwoordiger van de Europese
Commissie als waarnemer aanwezig geweest, doch
deze heeft nimmer, evenmin als een der EG-lidstaten,
te kennen gegeven dat dit onderwerp, wat 'de Twaalf'
betreft, slechts communautair geregeld zou mogen
worden. Nadat het Raad van Europa-verdrag door
het Comite van Ministers van de Raad was aanvaard
en voor ondertekening opengesteld, heeft de
Commissie vanuit Brussel plotseling te kennen
gegeven dat het Verdrag zou moeten worden
gewijzigd om een clausule toe te voegen, die voor de
twaalf EG-lidstaten de exclusieve competentie van de
Gemeenschap zou stipuleren. Zulks is, tot ergernis
van velen, alsnog in de vorm van een apart protocolletje te elfder ure er bijgelapt, zonder dat er een
fatsoenlijke discussie over de competentievraag heeft
plaatsgevonden.
lets vergelijkbaars speelt zich af bij de besprekingen over een ontwerp-richtlijn inzake het
witwassen van uit misdrijf verkregen gelden en de rol
van financiele instellingen daarbij. Men kan zich
voorstellen dat er een Gemeenschapsbevoegdheid ligt
bij het opstellen van voor financiele instellingen
belastende regels, die moeten bijdragen om de
lidstaten in staat te stellen na te gaan of die instellingen niet voor ontoelaatbare doeleinden worden
gebruikt. Maar dat houdt niet in dat het aan de
Gemeenschap is om in een - tegenwoordig bij
meerderheidsbesluit vast te stellen - richtlijn te
bepalen welk gedrag `witwassen' oplevert en hoe de
lidstaten dat in hun strafwetgeving hebben te incrimineren. Het `witwassen', wederom een fenomeen
waaromtrent recentelijk intergouvernementele
verdragen zijn tot standgekomen, waaronder weer een
van de Raad van Europa (zij het dat hier de tardieve
pogingen van de Commissie om een Gemeenschapsexceptie opgenomen te krijgen gelukkig hebben
gefaald), lijkt mij geen aangelegenheid waarin de
Gemeenschap normerende zeggenschap kan claimen,
als ging het om het vaststellen van de maximum
toelaatbare hoeveelheid fosfaten in wasmiddelen.
Voorts vraag ik mij af welke bepaling van het
EEG-verdrag in redelijkheid als juridische grondslag
kan dienen voor het voorschrift dat financiele instellingen als tipgever voor de politie en justitie moeten
Strafrecht in Europees verband
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dienen, als zij vermoeden in aanraking te zijn
gekomen met lieden die zich inlaten met terrorisme of
drugs handel.
Een ander voorbeeld nog. Bevordering van een
gemeenschappelijke handelspolitiek behoort tot de
bevoegdheid van de Gemeenschap. Vloeit daaruit
echter ook voort dat de Gemeenschap kan
voorschrijven dat ondernemingen of tussenpersonen
die betrokken zijn bij invoer in of uitvoer uit de
Gemeenschap van stoffen die, naar de ervaring leert,
ook wel bij het produceren van verdovende middelen
worden gebruikt, aan de politie en justitie een
melding hebben te doen als zij vermoeden dat een
lading wel eens die bestemming zou kunnen hebben?
En is het aan de Gemeenschap om voor te schrijven
over welke controlerende en opsporingsbevoegdheden de 'bevoegde autoriteiten' van de lidstaten
vervolgens hebben te beschikken? Een ontwerpverordening van die strekking is in discussie.
Trouwens ook een ontwerp-richtlijn die hetzelfde wil
voor het intra-verkeer binnen de Gemeenschap. In
beide ontwerp-instrumenten staat ook weer de
obligate bepaling over internationale gegevensuitwisseling.
Ftichten de tot dusver beschreven instrumenten zich
nog voor hun implementatie en handhaving tot de
lidstaten, liever lijkt de Commissie de strafrechtelijke
handhaving van het Gemeenschapsrecht tot haar
eigen competentie maken. Van richtlijnen waarin aan
ambtenaren van de Commissie onderzoeksbevoegdheden worden gegeven, uit te voeren in de lidstaten,
zijn reeds voldoende voorbeelden te geven. Wat thans
gebeurt is dat via voorstellen tot wijziging van die
richtlijnen getracht wordt de bevoegdheden van de
Commissie uit te breiden, zodat deze niet alleen over
opsporingsbevoegdheden komt te beschikken die een
rechter-commissaris niet zouden misstaan, maar
tevens over bevoegdheden tot het opleggen van
sancties, die het Europees Mensenrechtenhof ongetwijfeld als `punitier zou bestempelen.
Een voorstel voor een verordening van deze
strekking betreft controles en sancties in het kader
van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid (90/C137/07). De sancties zijn vermogenssancties, worden door de Commissie opgelegd, maar
moeten door de lidstaten worden `toegepasf, onverminderd hun `verplichting' om inbreuken op het

16

Justitigle Verkenningen, jrg. 16, nr. 9, 1990

Gemeenschapsrecht op grond van het nationale recht
te bestraffen.
Conclusie
Nog niet alle hierboven genoemde voorstellen zijn
op het moment van schrijven al verwezenlijkt.
Wellicht komt het daar ook niet van. Niettemin is het
beeld dat uit deze bespiegelingen over strafrecht in
Europees verband naar voren komt er een van chaos,
droevenis en onbeheersbaarheid. De gebeurtenissen
(ik wit niet eens van ontwikkelingen spreken) in het
kader van `de Twaalr zijn voor de kleinere lidstaten,
waartoe Nederland behoort, niet meer behoorlijk te
volgen, laat staan (bij) te sturen, alleen al omdat er
onvoldoende mankracht, tijd en gelegenheid is om de
vele tientallen gremia waarin onder permanente
tijdsdruk overleg wordt gevoerd bij te wonen,
daarover vooraf en achteraf met anderen ruggespraak
te voeren, instructies op en vast te stellen, coordinatie
met andere departementen te plegen, verslag te
leggen en beslissingen uit te voeren, ook in de vorm
van wetgeving.
Precedenten hebben in de internationale besluitvorming een schier onstuitbare overtuigingskracht,
ongeacht hun historische zwakte. Recht en bevoegdheden worden uit `gewoonte' afgeleid. Een principiele, fundamentele discussie over de rolverdeling
tussen de Gemeenschap en de lidstaten bij de strafrechtelijke normering en handhaving van rechtsregels
is echter in Nederland en in Europa nog nooit
gevoerd. Het zou mooi zijn als die discussie tijdens of
in het kader van de komende Intergouvernementele
Conferentie die moet leiden tot de verwezenlijking
van de gedachten over een 'Europese Politieke Unie'
zou kunnen plaats vinden. Beter nog zou het zijn als
Nederland daarvoor tijdens zijn komende voorzitterschap van de Raad in de tweede helft van 1991
aandacht zou vragen en in de huidige rechtschaos
enige rechtsorde zou weten aan te brengen.
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Criminaliteitsbeleid in een
herenigd Duitsland

prof. dr. G. Kaiser*
Inleiding

In Duitsland is, zoals bijna overal elders in de
wereld, het criminaliteitsbeleid sterk in beweging
teneinde de actuele uitdagingen van de maatschappij
aan te kunnen. Daarenboven heeft het een taak in het
streven naar internationale harmonie en in het
bijzonder naar Europese standaardisering. Recentelijk
heeft de discussie over criminaliteitsbeleid aan belang
gewonnen door de ontwikkeling naar Duitse eenheid.
Aan de ene kant worden pogingen onderkend om op
zijn minst selectief elementen van het criminaliteitsbeleid van de DDR in het toekomstige criminaliteitsbeleid te incorporeren. Aan de andere kant is er de
tendens om het bestaande strafrechtssysteem en het
criminaliteitsbeleid van West-Duitsland te assimileren
in het toekomstige systeem van een verenigd
Duitsland. Deze extreem ingewikkelde ontwikkeling
geeft aanleiding om de positie en de hoofddoelstellingen van het criminaliteitsbeleid in beide Duitse
staten te heroverwegen.
Criminaliteitsbeleid betekent, zoals bekend, de op
het strafrecht gebaseerde bescherming van de
maatschappij. De terminologie en de internationale
beweging van de zogenoemde sociale verdediging
(defense social) maken doe/en en inhouden ervan
duidelijk. (Ancel, 1970; Jescheck, 1985) Criminaliteitsbeleid beoogt, georganiseerd door de staat, de
burgers en de maatschappij te beschermen tegen
onrechtvaardige vormen van straf. Om deze taak te
vervullen gebruikt het normen, principes en middelen
van het strafrecht. In zoverre is het onderdeel van het
* De auteur is directeur van het Max Planck Institut Mr
auslandisches und intemationales Strafrecht te Freiburg I.
Br. Het artikel werd uit het Engels vertaald en bewerkt door
P.B.A. ter Veer en J.C.J. Boutellier.
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zich uitbreidende wettelijk beleid. En als zodanig
richt het zich op de toekomst - althans idealiter door waarneming en beoordeling van het heden,
werkt het een kader uit om beslissingen te nemen en
zoekt het uit, niet alleen waar beslissingen nodig zijn,
maar bovendien waar het verleden juist in is gebleken
en verder uitgebreid zou moeten worden. Maar at te
vaak echter orienteert het zich op dagelijkse vragen,
waarbij slechts incidenteel hervormingsgedachten
worden benut. (Riess, 1980) Regelmatig mislukken
verdergaande oplossingen vanwege 'de lobby van het
individuele geval'. (Wasserman, 1987)
Onhvikkelingen in het Westduitse criminaliteitsbeleid
1. Sinds de oorlog is een aantal wezenlijk
begrepen, politiek gevormde rechtsprincipes gevestigd
in West-Duitsland. Deze worden gezien als
constanten in de theorieen van criminaliteitsbeleid
(Hassemer, 1976; Eser, 1988; Baumann, 1990;
Lenckner, 1990) Zij hebben de ontwikkeling
beinvloed van een ginformeerde publieke opinie,
evenals die van de wet en, in mindere mate, de
wettelijke realiteit bepaald van dit land. Het gaat
daarbij orn de principes van humaniteit, proportionaliteit, vrijheid, gelijkheid voor de wet, de welvaartsstaat, efficientie en wettelijke procedures. Het is
duidelijk dat de inachtneming en toepassing van deze
principes gedurende de laatste veertig jaar niet een
continue ontwikkeling hebben gevolgd. Zij bepalen
veeleer het elementaire levensritme. Daarbij dienen
we ons te realiseren dat we intervenieren in sociale
netwerken en dat we slechts een beperkt overzicht
hebben van en weinig controle over de resultaten,
speciaal voor wat betreft de niet bedoelde en niet
gewenste bij-effecten. De basisrechten van vrijheid en
het principe van de rechtsstaat (rule of law) zijn
echter steeds belangrijker geworden, zodat zo nu en
dan kritiek kan worden vernomen van degenen die
bezorgd zijn over de binnenlandse veiligheid.
Het legaliteitsbeginsel in de procesvoering wordt als
complementair gezien aan het principe van de rechtsstaat en tegelijk als een uitdrukking van het idee van
gelijkheid. (Bottke, 1990; Meyer, 1990) Volgens dit
principe is vervolging van een vergrijp geboden.
Vanwege problemen, zoals de onmogelijkheid om dit
te realiseren, of speciaal omdat het publieke belang in
Duitsland
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geval van kleine criminaliteit soms ontbreekt, is het
legaliteitsbeginsel prijsgegeven ten faveure van het
opportuniteitsbeginsel. Om die reden wordt wel
gedacht dat in het geval van kleine criminaliteit de
ongelijkheid die zou worden veroorzaakt door vast te
houden aan het legaliteitsbeginsel in hopeloze
situaties zwaarder weegt dan de ongelijkheid die zou
ontstaan onder het opportuniteitsbeginsel bij
ongelijke uitoefening van beoordeling ('discretion').
(Denninger, Ltiderssen, 1978)
Het opportuniteitsbeginsel, dat wordt gezien als een
uitzonderlijke voorziening, is in de praktijk vrij
belangrijk geworden. In West-Duitsland wordt
ongeveer 35% van de criminaliteit door volwassenen
die geschikt is voor vervolging en bijna de helft van
dergelijke criminaliteit door jongeren op deze manier
behandeld. (Heinz, Htigel, 1987) Deze cijfers
benaderen de dimensies (Miyazawa, 1985) van die
van andere landen waar het opportuniteitsprincipe
geldt. De toepassing van het opportuniteitsbeginsel
bij volwassenen, dat gedurende de jaren zeventig
werd uitgebreid en de corresponderende uitbreiding
bij het O.M. door middel van S.I53a van het Wetboek
van Strafvordering, heeft in feite niet overal steun
ontvangen. Het bereik van de jurisdictie van het O.M.
op het gebied van de kleine criminaliteit is aanzienlijk
vergroot maar met zwakkere sanctiemogelijkheden:
op het moment zijn er per jaar meer dan 200.000
processen.
Met betrekking tot massale criminaliteit blijkt deze
voorziening buitengewoon praktisch vanuit het
oogpunt van de rentabiliteit van procesvoering. Zij is
goedgekeurd en overgenomen door andere landen
(Portugal). Tegelijkertijd is deze voorziening bij de
invoering met grote reserve tegemoet getreden door
hoogleraren strafrecht. De strafrechtstheorie blijft
daarom kritisch ten opzichte van de de uitbreiding
van zulke bevoegdheden in de richting van het O.M.
De bezwaren komen in essentie neer op het gevaar
van misbruik (Hirsch, 1986), met name in geval van
zogenoemde bevoorrechte klassen (Kaiser, Meinberg,
1984), het onderhandelen met strafrechtelijke reacties
door 'plea-bargaining' (Schiinemann, 1988) en het
gebrek aan duidelijkheid van de procedure.
Men dient zich te realiseren dat de internationaal in
brede kring gedragen strategie van diversie (rechtsomlegging) de verdere uitbreiding van het opportuniteitsbeginsel ondersteunt. (Beschlftss, 1985; voor West
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Duitsland: Heinz, 1990) Diversie, zoals door ons
opgevat, heeft tot doel verdere strafoplegging te
voorkomen na een officiele bevinding van schuld. De
diversie-strategie is hoofdzakelijk bedoeld om, indien
mogelijk, de behandeling van criminaliteit buiten het
rechtssysteem en het strafrechtsapparaat te houden,
door bepaalde'zaken buiten de formele procesvoering
te plaatsen en er voornamelijk via alternatieve lokale
programma's van meer informele controle op te
reageren. Deze terminologie impliceert echter ook
zwakkere vormen van negatieve sanctionering van
crimineel gedrag. Om die reden hangt diversie in het
algemeen samen met meer helderheid in de
praktische toepassing van de strafwet, speciaal in het
reageren op kleine criminaliteit, om misbruik en
incidentele verstoringen in de procedure voor het
omgaan met minder serieuze misdaad te voorkomen.
In het verlengde daarvan is het geeigend en
noodzakelijk om het beklagrecht van het slachtoffer op
het terrein van gewelds-, seksuele- en eigendomsdelicten te verbeteren. Een controlemogelijkheid van het
slachtoffer is echter niet toereikend in het geval van
verkeers-, milieu- en witte-boordencriminaliteit omdat
ofwel de karakteristieken van het slachtoffer zijn
vervaagd ofwel omdat zij leiden tot het `collectieve
slachtoffer'. Maar zelfs in deze gevallen is het
noodzakelijk om de wettelijke middelen van potentiele slachtoffers te versterken om gezondheidsbedreigende voedingsmiddelen of milieuovertredingen tegen
te gaan.
In historisch opzicht heeft het beginsel van de
rechtsstaat in eerste instantie zijn stempel gedrukt op
de processuele garanties en de vaststelling van feiten
van de zaak; dit is echter op consistente wijze uitgebreid naar de rechtspositie van gedetineerden door
een nadere criminaliteitspolitieke stap in de vorm van
de Wet op het Gevangeniswezen van 1976. (Kaiser,
Kerner, Schoch, 1982; Huber, 1988) Deze wet heeft
zichzelf op zijn minst bewezen - ook in internationaal
vergelijkend verband (Norris, 1988) - als een 'wet van
de legale status' (Eyrich, 1988), maar vormt slechts
een element van de nog niet beeindigde hervorming
van het strafrechtssysteem. (Rotthaus, 1987) Uitstel en
overgangsregelingen hebben naast financiele
problemen de voorgenomen verdere ontwikkeling van
de wet en de praktische werkelijkheid van het gevangenissysteem geblokkeerd.
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2. De bedreiging van de mens door anderen,
sociale bij-effecten van de technologie en internationaal economische verstrengelingen hebben nieuwe
eisen gesteld aan de wet, zowel de strafwet als het
criminaliteitsbeleid. Dit blijkt duidelijk indien men de
behoefte ziet om met behulp van de strafwet de
individuele vrijheid te beschermen tegen een
technisch mogelijke en sociaal ongewenste interventie
door een derde partij. Bovendien is er een behoefte
om misbruik te voorkomen van medisch onderzoek
en van economische en politieke macht (Huber, 1988)
naast een behoefte aan een effectieve controle in
verband met steunfraude.'
In het licht van de continue veranderende gevaren
wordt het strafrecht gebruikt als een gedigend middel
om bedreigde rechtmatige eigendommen te
beschermen. Dit is dus niet ideologisch maar feitelijk
gemotiveerd. Dit kan bijvoorbeeld worden gezien in
de bescherming van minderheden, die zouden moeten
worden beschermd door het strafrecht, als ook het tot
criminele misdrijven maken van gevaarlijke milieuverontreiniging en drugshandel. In deze categorie passen
ook de criminaliteitspolitieke pogingen om sociaal
ongewenste gewelddadige scenes van televisie en
radio te verbannen alsook het voorkomen dat
kinderen tv- of videogeweld consumeren.
Veranderingen in wat er gestraft moet worden en de
dynamiek in de definiering van criminaliteit brengen
de veranderende opinies in een democratische
maatschappij tot uitdrukking, zij zijn gevormd door
de strategic voor het controleren van criminaliteit.
Men kan echter niet heen om de herhaalde klacht van
de erosie van rechten en dat het gevoel voor wat
rechten zijn aan het verdwijnen is. Uit de opiniepeilingen van het laatste decennium blijkt dat mensen de
veranderende waarden en nieuwe beoordelingen in
de wet volgen en daar in het algemeen mee
instemmen, vooral op het gebied van milieu- en witteboordencriminaliteit. De bereidheid van de bevolking
om een rationeel liberaal criminaliteitsbeleid te
steunen blijft echter ambivalent, zwak en 'last but not
least' afhankelijk van de onderscheiden receptie van
ontwikkelingen in de criminaliteit.
Desalniettemin dient onder ogen te worden gezien
dat, omdat de traditionele mechanismen van
informele sociale controle door het gezin en de buurt
geleidelijk hun betekenis verliezen, er een in toenemende mate complexe structuur en anonimiteit in de
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moderne maatschappij bestaat. In overeenstemming
met deze ontwikkeling wordt verwacht dat de wet een
sturende en controlerende functie uitoefent. Het recht
vertegenwoordigt een van de belangrijkste middelen
in een complexe maatschappij om helderheid, transparantheid en gelijkheid te verzekeren. Om die reden
is de veel beklaagde tendens om te sterk te
vertrouwen op de wet ('Verrechtlichung' 2 (Strempel,
1987; Bock, 1988)), met inbegrip van nieuwe criminalisering, waarvan de begrenzingen voortkomen uit de
mensenrechten, onvermijdelijk. Daarom is de vraag of
de sturingscapaciteit van het strafrecht niet
overspannen wordt en zijn functies niet slechts van
een symbolische aard zijn, urgenter. (Albrecht, 1986;
Hassemer, 1989)
3. Criminaliteitsbeleid krijgt niet alleen haar vorm
in de dynamiek van criminaliteitsdefinities maar ook
in de veranderingen binnen het systeem van straffen.
Gedurende de lange periode sinds de belangrijke
wetsherzieningen van de jaren twintig, zijn vele
elementaire principes, die van belang zijn in dit
gebied, tot stand gekomen die ook de komende
tientallen jaren zullen overleven (Horn, 1987;
Albrecht/Diinkel, 1989). Afschaffing van de
doodstraf, introductie van uniforme gevangenisstraffen, voorwaardelijke korte gevangenisstraf, introductie van de proeftijd, het dagboete-systeem en de
afschaffing van ongepaste bijkomende straffen
(Maurach/Gossel/Zipf, 1989) zijn de belangrijkste
veranderingen. Alles bij elkaar kunnen deze veranderingen gerangschikt worden in drie categorieen, die
ook de verdere ontwikkeling van de sancties bepalen
(Kaiser, 1989):
- afnemend belang van de gevangenisstraf;
- pogingen om te komen tot meer straffen buiten de
gevangenisstraf zoals dienstverlening;
- succesvolle toename van boetes. (Kaiser, 1988)
We hebben echter al laten zien dat er een zekere
`armoede' in het systeem van straffen bestaat; de
rechter heeft te weinig opties tot zijn beschikking bij
het reageren op wetsovertreders (Maurach, 1989); de
enige mogelijkheden zijn vrijheidsbeperking danwel
het afnemen van bezit. Dit bezwaar geldt echter niet
in het jeugdstrafrecht, waarin verschillende alternatieve instrumenten ter beschikking staan.
Wat betreft de omvang en de structuur van de
gevangenispopulatie lijkt het (Westduitse) gevangenisDuitsland
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wezen geen lange-termijn-strategieen te hebben.
Schommelingen in het aantal gevangenen worden
gezien als vanzelfsprekende ontwikkelingen, waarvan
de oorzaak buiten zijn bereik blijft. Het recht en de
rechtbanken worden als de beslissende instanties op
dit gebied gezien. Volgens de rechtbankstatistieken is
het aantal gevangenisstraffen sinds het einde van de
jaren zestig afgenomen met meer dan de helft. Dit
sluit ook aan bij het jaarlijks aantal gevangenen dat
begint met het uitzitten van zijn stmt ..
De totale gevangenispopulatie, inclusief personen
in voorlopige hechtenis, was echter net zo hoog in het
midden van de jaren tachtig als twintig jaar geleden.
De redenen voor deze onverwachte en ongewilde
ontwikkeling kunnen worden gevonden in de
toename van de criminaliteit en in de gewijzigde
strategie van straffen. Meer dan voorheen zijn
rechters geneigd langere straffen uit te delen voor
ernstige criminaliteit met name geweld, doodslag,
moord en toebrengen van lichamelijk letsel, beroving,
verkrachting en diefstal, maar ook aan drugskoeriers
en verkeersovertreders. In die zin volgt de strategie
van straffen een tendens die in westerse landen
gedurende de laatste tien jaar zichtbaar is geworden.
Het is echter niet verwonderlijk dat preventieve
hechtenis op veiligheidsgronden (Sicherheitsverwahrung) van als gevaarlijk beschouwde verdachten
en van geestelijk gestoorde wetsovertreders vanwege
de rechtsbescherming de laatste tien jaar gestaag is
afgenomen. Enerzijds wordt hedentendage in zeer
controversiele termen gesproken over het begrip
maatschappelijke gevaarlijkheid en de mogelijkheid
om deze te voorspellen en wordt deze gedachte
slechts uitermate omzichtig gesteund. (Kaiser, 1988)
Anderzijds heeft het reclasseringstoezicht (Kerner,
1987), dat slechts bedoeld is voor recidiverende
wetsovertreders die hun volledige straf hebben uitgezeten en daarom niet in aanmerking komen voor
toezicht in het kader van voorwaardelijke invrijheidsstelling, bijgedragen aan de afname van preventieve
hechtenis. Eveneens is duidelijk dat een verschuiving
van preventieve hechtenis naar langere gevangenisstraffen heeft plaatsgevonden, aangezien de rechtvaardiging van langere gevangenisstraffen makkelijker en
minder discutabel is.
4. Met name op meer actuele tereinen zoals het
milieustrafrecht en jeugdbeschermingsrecht kan een
24
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gebrek aan toepassing worden betreurd. In feite kan
een dergelijk soort gebrek ook worden vastgesteld op
de traditionele terreinen van het strafrecht, waar
volledig verschillende houdingen en waarden
voorkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot abortus
(S. 218 WvS). Hier lijkt de wet overduidelijk haar
legitimiteit te hebben verloren. Gebreken in de
toepassing en in het functioneren van het strafrechtelijk apparaat worden met name beInvloed door de
immer beperkte capaciteit van de politie en het 0.M.,
maar zijn daar niet volledig afhankelijk van.
Sinds de oorlog zijn de doelen van het criminaliteitsbeleid hoofdzakelijk gericht geweest op het
basale strafrecht en de gevangeniswet. De hervorming
van de strafrechtsprocedure is, ondanks wetgeving op
het gebied van schadevergoeding, grotendeels
genegeerd. Het laatst gepubliceerde ontwerp voor een
debat over een volledige herziening van de strafvorderingswetgeving dateert van 1905. (Riesz, 1980)
Hoewel het parlement had besloten tot een complete
herziening van de strafrechtsregelingen in 1964
(Deutsches Bundestag, 1964) is deze intentieverklaring niet uitgevoerd. Er bestaat echter zonder
enige twijfel nog steeds een noodzaak tot hervorming
van de huidige strafvorderingswetgeving.
Hoewel de richting waarin de hervormingen zouden
moeten plaats vinden nog niet is vastgesteld, is een
aantal nog te bediscussieren regelingen reeds bekend.
Het betreft hier de regelingen omtrent de onderzoeksfase, de voorlopige hechtenis, de meer informele
hantering van het strafrecht door het 0.M.,
waaronder mogelijke schadeloosstelling, en de
regelingen met betrekking tot de structuur van de
rechtszitting. (Schiinemann, 1988) De wetgevende
activiteit beweegt zich alhier in tegengestelde richting
aangezien de regering een wetsvoorstel heeft
voorbereid dat voorziet in een uitbreiding van de
gronden voor voorlopige hechtenis, met name
wanneer er sprake is van een recidivegevaar. 3
Daarnaast vormt de hervorming van de rechtszitting
een centraal punt. De verdeling in twee verschillende
fasen - beantwoording van de schuldvraag en de
straftoemeting - wordt vrijwel unaniem ondersteund.
Nadere voorstellen hebben betrekking op het terugbrengen van de macht van de rechter gedurende de
rechtszitting in het structureren van de bewijsvoering.
Door het introduceren van het zogenoemde kruisverhoor moet de verzameling van het bewijs worden
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verschoven naar de openbare aanklager en de
advocaat. (Roxin, 1987) Bovendien moeten de
mogelijkheden om zaken door middel van arbitrage
en verzoening af te doen in ogenschouw genomen
worden.
Rogingen om georganiseerde misdaad te bestrijden
creeren enorme moeilijkheden. Succes kan naar het
lijkt slechts behaald worden door gebruik te maken
van uitgebreide en operatieve acties. (Stamper, 1985)
Andere wettelijke procedurele mogelijkheden, met
name het stationeren van undercover-agenten en
informanten, worden sterk bediscussieerd.
(Liiderssen, 1985; Huber, 1988; Rebmann, 1985) De
wezenlijke vraag is hoe dergelijke onderzoeksmethoden zowel wettelijk als efficient kunnen worden
gebruikt gegeven de noodzakelijke rechtsbescherming. Het federate gerechtshof en het constitutionele hof hebben ingestemd met het gebruik van
informanten4 op bijzonder gevaarlijke terreinen en bij
moeilijk bewijsbare misdrijven. Bovendien hebben
recente slachtofferstudies het inzicht in de belangen
van het slachtoffer doen toenemen. (Eser, Kaiser, e.a.,
1990)
5. Evenals in andere landen komt in
West-Duitsland het praktische criminaliteitsbeleid
vo'ort uit een mengeling van versehillende strategieen,
die geen uniforme theorie volgen. Straf, preventie,
resocialisatie en schadeloosstelling worden vanuit
wettelijk of pragmatisch oogpunt bekeken. Het
nieuwe debat omtrent diversie ondersteunt de
differentiatie tussen ernstige en kleine misdaad
evenals het onderscheid tussen 'first offenders' en
recidivisten, hetgeen reeds geleid heeft tot een
ontlasting van de rechterlijke macht en meer efficiente
actie. De omgang met volhardende en professionele
wetsovertreders via wettelijke maatregelen blijft echter
een onverminderd probleem.
Gedurende de jaren zeventig is het vernieuwende
potentieel binnen de strafwetsgeving zichtbaar
afgenomen. Dit blijkt uit de Gevangeniswet, de wetten
tegen witte-boordencriminaliteit, opname van milieustrafrecht in de strafwet en wetten ter bescherming
van het slachtoffer. Het blijkt eveneens uit de terughoudendheid van de wetgevende macht om te werken
met de wetgeving omtrent preventieve hechtenis en
jeugdstrafprocesrecht die hervorming behoeven. 5
Verder bestaan er meningsversehdlen, of zelfs tegen26
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gestelde ontwikkelingen, op het gebied van:
- de voorwaardelijke invrijheidstelling van gevangenen die een levenslange straf uitzitten en de
toename van moord en doodslag;
- de ciiminalisering en bestraffing van drugsmisbruik
en verhoogde selectiviteit in de politiecontrole;
- naleving van het legaliteitsbeginsel en het opportuniteitsbeginsel;
- het recht op vrijheid, de Vreemdelingenwet en de
toename van criminaliteit onder vreemdelingen,
- het garanderen van vrijheid van demonstratie en de
vervolging van geweld gepleegd gedurende demonstraties ;
- de tendens om de strafwet te humaniseren en aan
te passen aan de eisen van rechtsstaat en de
noodzaak om publieke veiligheid te handhaven.
Terugkijkend is er geen reden om negatief te zijn
over wat er is bereikt. Er zijn geen gefundeerde
redenen om aan te nemen dat problemen in het
huidige criminaliteitsbeleid en toekomstige beleidstaken beter zouden kunnen worden opgelost door af
te wijken van de `strafrechtelijke cultuur'. Vanwege
onvoorziene bij-effecten is een abolitionistische
tendens niet zichtbaar en nauwelijks wenselijk.
De Duitse eenwording en het strafrecht
6. In het licht van deze situatie zal er in de
toekomst een vraag naar vernieuwend criminaliteitsbeleid zijn die zal toenemen in verband met de
vereniging van de twee Duitslanden. Onderzocht zal
moeten worden of deze vraag beantwoord kan
worden door elementen van het criminaliteitsbeleid uit
Oost-Duitsland over te nemen. De discussie hierover is
in voile gang. De in Oost-Duitsland naar voren
gebrachte argumenten dienen er echter niet toe te
leiden dat men het zicht verliest op twee essentiele
criteria die met elkaar in tegenspraak zouden kunnen
zijn. Aan de ene kant dient de effectiviteit van de
voorstellen voor criminaliteitsbeleid te worden
afgezet tegen de eis tot rechtsbescherming. Aan de
andere kant dienen zij het fundamentele principe van
de vrijheid in acht te nemen dat na de vereniging in
de toekomst voor alle delen van Duitsland zal moeten
gelden.
Zoals kan worden gezien aan de overgangsfasen in
Tsjecho-Slowakije, Oost-Duitsland, Polen, Hongarije
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en in mindere mate de USSR heeft de liberale
democratie duidelijk haar prijs, namelijk in de vorm
van toegenomen criminaliteit. In deze landen heeft
men de, voor de voormalige socialistische landen zo
karakteristieke conformiteitsdwang, voortspruitend
uit de staat en de partij, laten vallen. Als de liberale
fundamenten van de Westduitse grondwet ook in de
toekomst voor Oost-Duitsland zullen gelden, zullen
dezelfde structurele vraagstukken ten aanzien van
rechtsstatelijk beleid aan de orde zijn.
7. Overname van het tot nu toe geldende criminaliteitsbeleid van Oost-Duitsland lijkt slechts onder
voorwaarden aan te bevelen gezien de specifieke
zwaktes van het systeem, die op dit moment ook aan
kritiek onderhevig zijn in het oostelijk deel van
Duitsland. Met name Oostduitse strafrechtsgeleerden
zijn de mening toegedaan dat bij de hervormingen
van de samenleving een diepgaande hervorming van
het strafrecht noodzakelijk is, aangezien strafrecht en
strafrechtstheorie tot nu toe vorm kregen in het teken
van onderdrukking. (Weber, 1990) Straf werd als
instrument gebruikt voor bescherming en fepressie
(Weber, 1990), en was daarmee een politiek
instrument. (Reuter, 1990) Bovendien is de voile
reikwijdte van de gevolgen van het stalinisme voor
het strafrecht niet bekend noch onderzocht. (Weber,
1990) Daarnaast zijn er grote problemen in het
verkrijgen van preciese informatie met betrekking tot
het Oostduitse criminaliteitsbeleid gezien het feit dat
justitiele statistieken onvoldoende informatie
verschaffen.
De instituties voor strafrecht, strafvordering, strafrechtelijk administratief recht en de rechtspraak van
het Oostduitse strafrechtssysteem worden met name
bestudeerd met oog op 'het behouden van het goede' 6
en vanuit de vraag in hoeverre het bestaande
Oostduitse strafrecht 'tneer produktieve uitgangspunten kan bieden dan het strafrecht van
West-Duitsland'. (Ewald, 1990)
8. De ideologisch gefundeerde 'socialistische rechtbanken' (SS. 149-191 van het Oostduitse WvS),
waarin de overdracht van staatsfunctie naar de
samenleving plaats had moeten vinden, leidden tot
een verdere verschuiving van strafbevoegdheden van
de staat naar strafrechtsleken, die gebonden waren
door de partijpolitiek en veelal uit de directe sociale
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omgeving van de wetsovertreder afkomstig waren.
(Schroeder, 1990) Ten slotte waren er 33.000 conflicten arbitragecommissies met ongeveer 283.000 leden.
Veel juristen in Oost-Duitsland ondersteunen het
behoud van de socialistische rechtbanken na de
eenwording. Gedurende de eenwordingsonderhandelingen met West-Duitsland werd over het lot van de
socialistische rechtbanken tot op het laatste moment
onderhandeld. In het `wederzijdse protocol van basisprincipes' werden hun activiteiten tijdelijk stilgelegd.
Duidelijk is dat op het laatste moment
Oost-Duitsland er in slaagde hun opheffing te
voorkomen met het argument dat de strafrechtspleging door een staat met slechts 1500 professionele
rechters de werklast niet aan kan. (Schroeder, 1990)
Dit argument zal in feite in de toekomst overbodig
worden met het opzetten van een rechterlijke macht
in Oost-Duitsland zoals die reeds bestaat in
West-Duitsland.
Vanwege het grote aantal zaken in West-Duitsland
zullen er wat dit betreft problemen ontstaan in de
duur van de afhandeling. Deze zijn echter overkomelijk. Ook moet men zich bedenken dat binnen het
stelsel van een vrij systeem met betrekking tot woonen werkplaats, het niet realistisch is socialistische
rechtbanken te hebben die een statische toestand van
werk en sociale omgeving veronderstellen.
(Schroeder, 1990) Het lijkt zinvol om een discussie te
voeren over de vraag of overname van de `socialistische rechtbanken' wenselijk is in het kader van de
diversificatie. (Ewald, 1990) Hun werk zal slechts
acceptabel zijn indien het kan worden gecontroleerd
door onafhankelijke rechtbanken die slechts door de
wet worden geleid; maar omdat er tot nu toe in
Oost-Duitsland (Lilie, 1990) geen onafhankelijke
rechtbanken naar westerse maatstaven bestaan, zijn
hun activiteiten in overeenstemming met de beginselen van de rechtsstaat op dit moment discutabel.
9. Hoe het ook zij, in een recent discussiestuk
wordt voorgesteld dat de Officier van Justitie in geval
van kleine criminaliteit na zijn onderzoek, de afhandeling overdraagt aan een buitenrechtelijk arbitragetribunaal, en waar dit succesvol is gebleken, bijvoorbeeld in het geval van een geslaagde bemiddeling
tussen dader en slachtoffer, de zaak zou moeten
worden geseponeerd. 7
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10. De huidige 1500 professionele rechters
(Schroeder, 1990) en de 1080 Officieren van Justitie
(Zimmermann, 1990) zullen nauwelijks in staat zijn
een wettelijk systeem te creeren en te onderhouden
dat voldoet aan de eisen die door de rechtsstaat
worden gesteld. Hun band met het oude regiem praktisch zonder uitzondering - doet daarenboven
twijfels rijzen omtrent hun geschiktheid.
(Zimmermann, 1990; Lilie, 1990) Dit heeft ten dele
een tudelifice stilstand teweeg gebracht in ha wettelific
systeem.
11. Voor zover er voorstellen zijn voor een
overdracht van voorzieningen van het strafrecht 8 is
het noodzakelijk aandacht te schenken aan de vraag
of de voorgestelde regelingen in overeenstemming
zijn met de Westduitse grondwet. Dit is in het
bijzonder het geval met betrekking tot het wettelijke
en politieke voorstel om de voorziening voor abortus
uit Oost-Duitsland in de toekomst over te nemen. Dit
voorstel voorziet in de mogelijkheid van abortus
zonder grenzen gedurende de eerste drie maanden.
Dit komt niet overeen met S. 2 para 2 GG en de
daaraan gekoppelde jurisprudentie van het constitutionele hof. 9 Dit is met name relevant gezien de
controversiele Westduitse voorzieningen met
betrekking tot abortus, waarvan de grondwettelijkheid
onderwerp is van een lopende zaak bij het Constitutionele Hof. In de tussentijd is, als een compromis,
een `gespleten' oplossing zichtbaar waarbij de huidige
voorzieningen in elk gebied gehandhaafd blijven, dat
wil zeggen in West-Duitsland de zogenaamde
`indicatie-oplossing' en in Oost-Duitsland de
zogenaamde lijdsperiode-oplossing'.
In tegenstelling hiermee lijkt de verlaging van het
toegestane bloedalcoholniveau naar 0,0 mg van
automobilisten, overeenkomstig de Oostduitse
wetgeving, verdedigbaar gezien het constitutionele
recht, maar nauwelijks realistisch.
De toevlucht tot het huidige Oostduitse Wetboek
van Strafrecht is overigens reeds in tegenspraak met
de zichtbare tendens om dit wetboek definitief te
sluiten. Daartoe zijn de eerste stappen gezet met het
aannemen van het zesde amendement op de strafwet
van 5 februari 1990. (Lilie, 1990) In het bijzonder
wordt het volledig schrappen van de politieke strafbepalingen uit het Oostduitse Wetboek van Strafrecht
geeist. (Kuo, 1990) Andere elementen van het
,
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Oostduitse WvS, zoals de verhoging van boetes, zijn
in het perspectief van de rechtsstaat in feite niet
bezwaarlijk (zie o.a. Lembeck, 1989).
12. Aan gevangenen in de DDR werd regelmatig
amnestie (als politie instrument) verleend." De
amnestie van 7 juli 1987, die 22.000 gevangenen op
vrije voeten stelde, werd tot op dat moment gezien als
de grootste algemene amnestie uit de recente Duitse
wetsgeschiedenis. (Roggemann, 1987) Terwijl de
amnestieen, vastgesteld door de door de SED geleide
staat, tot 1987 binnenlandse en buitenlandse politieke
redenen hadden, die uiteenliepen van het doel om
politieke gevangenen maatschappelijk te integreren
tot het internationaal meer in overstemming brengen
van de gevangenispopulatie en zelfs tot de voorbereiding van een staatsbezoek van het DDR-staatshoofd aan West-Duitsland (Roggemann, 1986),
kunnen de amnestieen van 27 oktober en 6 december
1990 wOrden gezien als strafrechtelijk politieke
reacties op een verandering van het totale politieke
systeem van de DDR. (Kittke, Rodenbach, 1990)
13. Of het concept van het Oostduitse strafrechtelijk systeem waard is behouden te worden lijkt
discutabel gezien de onderliggende ideeen, waarin
criminaliteit als zodanig vreemd is aan het socialisme
en criminelen als oppositionele elementen ten
opzichte van de samenleving worden beschouwd en
waar men een onderscheid diende te maken tussen
`vrienden' die bereid waren zich te conformeren en
`vijanden' die dat niet waren. (Hardtke, 1989; Bath,
1988) Op dit punt wordt ook het volgende probleem
zichtbaar: kan een criminaliteitsbeleid zoals vormgegeven door een socialistische ideologie een adquaat
uitgangspunt zijn voor het criminaliteitsbeleid van
een vrije verenigde Duitse staat? In dit opzicht lijkt
de voorgenomen overdracht door de DDR van de
verantwoordelijkheid voor het strafrechtssyteem van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar het
Ministerie van Justitie (Recht, 1990) het eerste organisationele gevolg van het overnemen van de
Westduitse oplossing.
De afhankelijkheid van het politieke systeein van
de DDR kan worden gerelativeerd als we kijken naar
de positieve elementen van het strafrechtssysteem,
zoals de overeenkomst om gevangenen volledig te
betalen voor hun arbeid en van dit loon de kosten
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van het onderhoud van de familie van de gevangenen
af te houden of de afbetaling van schulden gedurende
de detentieperiode. Vervolgens bestond er, na
vrijlating, een garantie van de lokale autoriteiten om
te voorzien in werk- en woonplaats en toewijzing aan
speciale groepen die verantwoordelijk waren voor
resocialisatie op het het werk. (Maelicke, 1990)
Vanwege de veranderingen functioneren deze
voorzieningen echter niet langer. Overigens moet men
niet over het hoofd zien dat in de DDR het aantal
gevangenen een van de hoogste in de wereld was. De
omstandigheden werden echter slechter en slechter,
alleen al ten gevolge van overbevolking. Bovendien
waren de mogelijkheden voor gevangenen om zich
individueel te ontplooien uitermate gering, zodat de
dominante aspecten in de detentiesituatie slechts de
veiligheid en het werk waren.
Conclusie
Hoewel het criminaliteitsbeleid in de DDR tot nu
toe weinig omvat dat geschikt is om huidige en
toekomstige criminaliteitsproblemen op te lossen,
bestaat er geen reden om tevreden te zijn de situatie
in het criminaliteitsbeleid van West-Duitsland.
Behalve de tot nu toe onbeantwoorde vragen of
vragen die recentelijke wederom de kop hebben
opgestoken en die spoedige actie vereisen, zijn
specifieke problemen die samenhangen met het
proces van eenwording hieraan toegevoegd. Om die
reden is een eind aan de hervormingen nog niet in
zicht. (Kaiser, 1989)
In verband hiermee moet bijvoorbeeld gewag
gemaakt worden van de opstelling van criteria om
onderscheid te kunnen maken tussen crimineel
gedrag en slechts kleine criminaliteit; ook het controleren van witte-boordencriminaliteit, dat de komende
speciale uitdaging vormt met de uitbreiding van vrije
markt economie naar de DDR; verder is de onderzoeksfase van de strafrechtelijke producedure in
West-Duitsland gecompliceerder en kostbaarder
geworden. Dit heeft ertoe geleid dat de rechtszitting
haar essentiele karakteristiek als instituut van onderzoeksprocedure heeft verloren of verworden is tot
slechts een algemene bevestiging van de onderzoeksfase.
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Een volgende uitdaging die essentieel zal zijn voor
de totstandbrenging van de concepten van het criminaliteitsbeleid in de toekomst is de opleiding van jonge
juristen in de DDR. (Lehmann, Lehmann, 1990;
Zimmermann, 1990) Dienaangaande valt ondertussen
een verstrekkende gelijkschakeling van de opleidingen van Westduitse juristen te zien.
15. Het denken in het criminaliteitsbeleid zou in de
toekomst echter in geen geval beperkt moeten blijven
tot het Duitse perspectief. Dit is reeds benadrukt
door de Europese dimensie van de grondrechten.
Geconfronteerd met internationale en grensoverschrijdende criminaliteit, dient criminaliteitsbeleid
meer dan ooit niet beperkt te worden tot het
nationale gebied alleen. Effectieve criminaliteitsbeheersing veronderstelt een ingewikkelde verbinding
tussen bi- en multilaterale samenwerking tussen
staten. Bovendien vereist dit een harmonisatie van
rechtsgebieden evenals het gemakkelijker maken van
onderzoeksmethoden, internationale rechtshulp en
uitwijzing. In Europa is dit niet alleen van toepassing
op wetgeving op het gebied van drugs, wapens en
explosieven maar ook op het gebied van milieu en
witte-boordencriminaliteit. (Huber, 1985)
Wat de toekomst van het strafrecht ook moge zijn,
haar verdere ontwikkeling zal ongetwijfeld de fundamentele rechtsprincipes enerzijds en de verdere
ontwikkelingen in de criminaliteit anderzijds in
ogenschouw moeten nemen. In dit verband zal het
niet mogelijk zijn af te zien van de verschillen in de
ernst en frequentie van criminele handelingen en het
sociale gevaar daarvan, ondanks de onzekerheid die
inherent is aan pogingen om deze te voorspellen.
Maar dit wil geenszins zeggen dat men de massale
kleine criminaliteit zou moeten verwaarlozen.
Bovendien zou toekomstig strafrechtelijk beleid ook
haar aandacht moeten richten op gewelds-, witteboorden-, en milieucriminaliteit evenals op de
belangen van slachtoffers.
Daarenboven dient de ontwikkeling van strafrechtelijke sancties in ogenschouw genomen te worden
(electronisch huisarrest (zie de experimenten in
Nederland), deeltijd-detentie, enzovoort). De
rechterlijke macht zal eveneens zorgvuldiger moeten
zijn zowel in het gerechtelijk vooronderzoek als in de
uniformiteit van de strafrechtelijke onderzoeksprocedure, met inbegrip van de handhavingsstrategieen
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die door de politie en het O.M. worden gehanteerd.
Een toename van de helderheid van de wettelijke
procedures, met name in het vooronderzoek en een
minder formele strafexecutie is noodzakelijk. In het
belang van gelijke behandeling zou het strafrechtelijk
systeem aan de Officier van Justitie de plicht kunnen
onttrekken om alle misdrijven te bestraffen - dat is
het legaliteitsprincipe - maar alleen dan indien ook
de gelijke behandeling in de executie van kleine
criminaliteit wordt gegegarandeerd.
Nolen
' Op het terrein van het economisch strafrecht, in het bijzonder
in 'trust law', verschijnen de
problemen in toenemende mate
op Europees niveau. In feite
hebben de organen van de EG tot
dusver geen strafbevoegdheid,
maar alleen de macht om te
normeren en vonnissen op te
leggen bij schendingen, zie
bijvoorbeeld Dannecker,
Fischer-Fritsch, 1989.
De notie van 'Verrechtlichung'
(juridisering) gaat terug tot in de
jaren twintig, zie hiervoor
Rottleuther, 1989).
' In dit geval worden de gronden
voor voorlopige hechtenis uitgebreid teneinde de rechtbank in
staat te stellen deze op te leggen
aan 'relschoppers' bij grote
demonstraties.
4 Beslissingen van het Bundesgerichtshof in strafzaken 32,115,
122; beslissing van het Bundesverfassungsgericht 57, 250 en 284.
Inmiddels is de 'Erstes Gesetz
zur Anderung des Jugendgerichtsgesetzes'gepasseerd (BundesDrucksache 1990, 442/90).
6 Hoewel men zo nu en dan de
indruk krijgt dat de belangrijkste
zorg is om het gezicht te redden
van de andere partij.
Discussiestuk van de twee
Duitse Ministeries van Justitie,
gepresenteerd en van commentaar
voorzien in de 'Arbeitskreis Strafrecht' van de Thyssen-stichting,
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juli 1990 in Rothenburg/Fulda.
s Het verbod op opzettelijk
abortus en dronken rijden.
9 Besluit van het Bundesverfassungsgericht 39, 1, 36 ff.
'° Amnestie betekent zowel in de
DDR als in de BAD de `volledige
of gedeeltelijke kwijtschelding van
beslissingen van de rechtbank
uitgesproken met betrekking tot
het plegen van een misdrijf, die
betrekking heeft op groot anoniem
aantal personen'. (Roggemann,
1987)
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Criminaliteitspreventie in
Frankrijk
prof. Chr. Lazerges"

Voor we beginnen met het bespreken van de hedendaagse problemen op het gebied van criminaliteitsbeleid, zullen we eerst moeten verduidelijken welk
gebied criminaliteitsbeleid beslaat. Men kan stellen
dat er overeenstemming bestaat over de gedachte dat
criminaliteitsbeleid niet mag worden teruggebracht
tot een geheel van formules of zelfs programma's om
criminaliteit te bestrijden. Men is het er ook over eens
dat iedere definitie van criminaliteitsbeleid niet alleen
een verband dient te leggen tussen criminaliteitsbeleid en politieke wetenschappen, maar ook een
einde dient te maken aan de vele dubbelzinnigheden
rond de ingewikkelde relatie tussen criminaliteitsbeleid en criminologic.
In dit verband omschrijven we criminaliteitsbeleid
als een epistemologische , overweging van het
fenomeen criminaliteit, een decoderen van het
fenomeen criminaliteit en van de middelen die
worden gebruikt in de strijd tegen deviant en delinquent gedrag. Hieraan kunnen we toevoegen dat
criminaliteitsbeleid ook een wettelijke en sociale
strategie is, gebaseerd op ideologische keuzen in het
pragmatische antwoord op de problemen die
verbonden zijn aan het voorkomen en ontmoedigen
van crimineel gedrag (in sociologische zin). (Lazerges,
1987)
Delmas-Marty (Delmas-Marty, 1983) heeft een
poging gewaagd verschillende soorten criminaliteitsbeleid te categoriseren aan de hand van `modellen'.
Dit is een interessante gedachte omdat een dergelijke
* De auteur is hoogleraar aan de Universiteit van
Montpellier 1 en directeur van het Onderzoeksteam Criminaliteitsbeleid. Het artikel betreft een lezing die werd
gehouden op de Fourth Conference on Crime Policy te
Straatsburg van 9-11 mei 1990. Het artikel werd vertaald en
bewerkt door P.B.A. ter Veer en E.C. van den Heuvel.
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theorie een diepere en meer wetenschappelijke interpretatie toestaat van de uitgevoerde experimenten,
bijvoorbeeld in de landen van Europa. De verschillende typen Europees criminaliteitsbeleid sluiten aan
bij het zogenoemde `staat-democratische samenleving-model'. Dit betekent dat de staat niet al het
beleid oplegt of alle preventieve en strafmaatregelen
neemt in antwoord op de criminaliteit, maar hiervan
voor een deel afstand doet ten gunste van de
burgerlijke samenleving. Een rechtsstaat onderneemt
actie ten aanzien van criminaliteit maar staat de
samenleving toe een grote rol te spelen in het geven
van een antwoord op deviant gedrag.
Het centrale criterium is vrijheid, de vrijheid die
moet blijven bestaan gegeven de druk die uitgaat van
de staat. (Delmas-Marty; Lazerges) Zo nu en dan
kunnen in Europa echter meer of minder duidelijke
trekken van het `autoritaire staat-model' worden
onderkend. Ook kunnen er patronen van een dominante staat schuilgaan achter een `samenlevingsmodel'. Tegen deze achtergrond kan men vaststellen
dat de huidige problemen van criminaliteitsbeleid
voor de lidstaten van de Raad van Europa, afgezien
van Oost-Europa, net zo omvangrijk in aantal als
divers zijn. Zij varieren van problemen rond terrorisme tot drugs, en zijn voor een deel verbonden aan
economische of politieke crises en technologische
vooruitgang. (Svensson, 1985)
Het is desalniettemin mogelijk de huidige
problemen van het criminaliteitsbeleid toe te spitsen
op vier centrale onderwerpen, die we hierna achtereenvolgens zullen behandelen:
- criminalisering en decriminalisering als permanent
proces;
- herstel van criminaliteitspreventie en gedeelde
verantwoordelijkheid;
- een meer hedendaags antwoord op deviant gedrag
en criminaliteit van jongeren;
- de noodzaak van respect voor mensenrechten.
Criminalisering en decriminalisering

`De Franse Revolutie seculariseerde uiteindelijk de
notie van de `publieke orde'. Deze bleek niet langer
de lokale uitdrukking van een spontane goddelijke
orde maar een integraal onderdeel van, en een essentiele voorwaarde voor de vervulling van, het sociale
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contract... Er bestaat niet zoiets als een publieke orde
buiten de tijd, er zijn slechts structuren van regels
verbonden met de behoeften van samenlevingen en
hun regeringen.' (Lascoumes, Poncela e.a.) Dit is
gespierde taal die het permanente proces van criminalisering en decriminalisering rechtvaardigt. Deze
taal maakt dit proces tot een thematisch probleem
van criminaliteitsbeleid. We zullen dit laten zien aan
de hand van het concrete voorbeeld van drugsverslaving.
Theoretische aspecten
Het rapport over decriminalisering dat door de
Raad van Europa in 1980 werd gepubliceerd en op
grond waarvan, op initiatief van het European
Committee on Crime Problems, een opmerkelijke
diepgaande studie plaatsvond, blijft een belangrijke
bron van ideeen voor de lidstaten. (Rapport, 1980)
Het onderzoekt de reikwijdte van het strafrecht onder
de huidige sociale condities en spreekt twijfel uit over
de `wijsheid' om als vanzelfsprekend strafrechtelijke
sancties op te leggen in geval van gedrag dat niet een
werkelijke bedreiging vormt voor sociale waarden.
Het roept de verschillende commissies die ter
herziening van het Wetboek van Strafrecht op het
moment werkzaam zijn in de verschillende lidstaten
van de Raad van Europa op, om alle mogelijke
reacties op gedrag dat met de `publieke orde' in strijd
is te onderzoeken, en de reikwijdte van deze reacties
niet simpelweg te beperken tot door de staat
opgelegde strafrechtelijke sancties.
Verscheidene staten verbreden, in een wijdverspreide tendens tot depenalisering 2, hun reacties op
bepaalde typen van gedrag (terwijI ze ze nog steeds
classificeren als delicten). Bovendien halen zij gedragingen die voordien werden geclassificeerd als minder
ernstige delicten uit de strafrechtelijke sfeer door ze
te classificeren als deviant gedrag. Darnaast zijn er
ook vele voorbeelden van criminalisering. Zoals
bekend is het voor een staat onmogelijk geworden
een uitputtende lijst samen te stellen van de verschillende soorten gedrag die strafrechtelijk gesanctioneerd zouden moeten worden. Het is ook bekend dat,
zoals Carbonnier het zo duidelijk stelde, indien `strafbedreigingen worden opeengestapeld en de capaciteit
van het menselijk geheugen te boven gaan, deze
worden geneutraliseerd en men er onverschillig voor
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wordt'. De strafrechtelijke inflatie, waar zoveel over is
geschreven, schendt het legaliteitsprincipe en laat
zien dat dit principe zekere grenzen stelt.
Het lijkt dus belangrijk, zonder alarmerend te
willen zijn, degenen die op dit gebied de uiteindelijke
beslissingen nemen - uiteindelijk natuurlijk de leden
van de nationale parlementen - te voorzien van richtlijnen voor criminalisering. Met het ontbreken van
een consensus in Europa vandaag de dag over
dergelijke richtlijnen, en gezien het feit dat de situatie
van het ene land tot het andere zeer kan verschillen,
kunnen reacties op gedrag dat aanleiding geeft tot
grote bezorgdheid, zoals het gebruik van drugs, totaal
van elkaar verschillen.
Voorbeelden op het gebied van drugsgebruik

Een vergelijkende analyse, onder de negentien
lidstaten van de Pompidou-groep, van strafrechtswetgeving gericht op het bestrijden van het gebruik van
verdovende middelen (Cervello, 1989), onthult een
grote verscheidenheid aan situaties. (Caballero, 1989)
- Frankrijk (Art. L 628 van de Wet op de Volksgezondheid), Finland (S. 2 van Wet nr. 041 van 21
januari 1972), Luxemburg (s. 2 van de wet van 19
februari 1973), Zweden (s. 1-6 van de wet van 19 mei
1988), Zwitserland (s. 19a CH 1 van wet nr. 302 van
maart 1975) en Turkije (Art. 404-2 van het Wetboek
van Strafrecht) beschouwen het gebruik van verdovende middelen als een misdrijf.
- Griekenland (S. 7 van de wet van 1 december 1970),
Belgie (S. 3 van de wet van 9 juli 1975) en het
Verenigd Koninkrijk (S. 9 van de Wet van 27 mei
1971) beschouwen het gebniik van verdovende
middelen slechts in bepaalde gevallen als een misdrijf
(waarbij de omstandigheden van het gebruik of de
aard van de drugs in ogenschouw wordt genomen).
- Malta (S. 92 van de wet van 1 september 1939 zoals
geamendeerd bij wet nr. 8 van 1986), Ierland (S. 3 van
de wet van 16 mei 1977), Nederland (S. 21c of 3c van
de wet van 23 juni 1976), het Verenigd Koninkrijk (S. 6
van de 1971-wet), Luxemburg (S. 7 van de 1971-wet)
en Portugal (S. 36 van het wetgevend decreet van 13
december 1983) beschouwen het in bezit hebben van
verdovende middelen voor eigen gebruik als een
misdrijf, maar behandelen dit niet als drugshandel.
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De andere landen die noch het gebruik noch het in
bezit hebben van drugs tot een misdrijf maken, zullen
de facto het gebruik ervan straffen door middel van
voorzieningen die personen ervan weerhouden een
verboden drug bij zich te hebben. Aileen Spanje
maakt het gebruik legaal (art. 334 van het Wetboek
van Strafrecht, wet van 25 juni 1983) en maakt slechts
het 'in bezit hebben van drugs met de bedoeling er in
te handelen' tot een misdrijf.
Overigens varieert de ernst waarmee het misdrijf
van het gebruik van drugs wordt benaderd
aanzienlijk, afhankelijk van de betrokken stoffen, de
juridische praktijk en de verzachtende omstandigheden die door de wet zelf worden toegestaan. Op dit
gebied waar, meer dan op welk ander gebied dan
ook, de noodzaak van criminaliteitspreventie bestaat,
lijkt het alsof er slechts sprake is van een opvoedende
waarde van het gebruiksverbod. In bijna alle gevallen
gaat het immers om een verbod zonder sancties.
(Lazerges, 1986)
Wij raden in dit geval dan ook niet de decriminalisering van het gebruik van verdovende middelen aan,
aangezien een verbod op het gebruik ervan tot op
zekere hoogte een richtlijn, een markatiepunt, een
obstakel, een gevaar betekent dat een adolescent of
een volwassene vermijdt of waar hij tegen aanloopt
op de hindernissenbaan van de maatschappelijke
integratie. De afwezigheid van echte straffen wordt
gerechtvaardigd door, aan de ene kant, de bewezen
zinloosheid van dit soort straffen in de praktijk, en
aan de andere kant het feit dat de rechtbanken
andere middelen ten dienste staan om het verbod te
handhaven (opleggen van behandeling, ontslag van
rechtsvervolging en educatieve maatregelen).
Verboden zonder sancties in de strikte zin van het
woord kunnen preventief werken als onderdeel van
een systeem van gedeelde verantwoordelijkheid
('partenariat'), zodat het antwoord op het misdrijf
niet alleen van de gerechtelijke autoriteiten afkomstig
is.
Het herstel van criminaliteitspreventie en gedeelde
verantwoordelijkheid

Het oude geschilpunt tussen preventie en straf heeft
in Europa plaats gemaakt voor een overweldigende
consensus over het belang van het herstel van
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preventie, zonder daarbij de noodzaak tot het
vasthouden aan een systeem van strafrechtelijke
sancties te betwisten. Verschillende internationale
conferenties met betrekking tot specifieke problemen
op het gebied van criminaliteitsbeleid hebben aan het
ontstaan van deze consensus bijgedragen. Hierbij kan
naar de volgende conferenties worden verwezen.
- De 'Standing Conference of Local and Regional
Authorities of Europe', gehouden bij de Raad van
Europa in Straatsburg in september 1986 met als
onderwerp `Geweld in de stedelijke omgeving en
onveiligheid: de rol van lokaal beleid'. Ongeveer
driehonderd gekozen vertegenwoordigers en lokale
bestuurders benadrukten in hun aanbevelingen
duidelijk de noodzaak van samenwerking tussen
lokale gemeenschappen en nationale autoriteiten,
indien men de groei in criminaliteit niet alleen wil
bestrijden door wetshandhaving en fysieke
bescherming van eigendom, maar ook door sociaal en
economisch ontwikkelingsbeleid.
- De `Barcelona-conference' van november 1987,
waarop meer dan achthonderd burgemeesters en
vertegenwoordigers van lokale en regionale besturen,
vertegenwoordigers van jongerenorganisaties, stedebouwkundigen, en specialisten op het gebied van
criminaliteitsbeleid aanwezig waren. Deze conferentie
onderzocht de oorzaken van criminaliteit en het
gevoel van onveiligheid in Europese steden. Het
motto `criminaliteitspreventie, straf en solidariteit zijn
ieders zaak' van de 'French National Crime
Prevention Council' (CNPD) (die sinds het besluit
van 28 oktober 1988 onderdeel uitmaakt van de
Interministerial Delegation on Cities and Urban
Social Development'), werd op deze conferentie tot
'Leitmotiv' voor criminaliteitsbeleid gekozen. Een
noodzaak voor gedeelde verantwoordelijkheid werd
zichtbaar.
Naar aanleiding van deze twee conferenties en op
initiatief van Gilbert Bonnemaison (Frans socialistisch parlementslid) werd het 'European Local
Authorities Forum on Urban Security' opgericht, met
het doel een grotere samenwerking tussen Europese
steden te bewerkstelligen op het specifieke gebied van
criminaliteitspreventie.
- De eerste Europese en Amerikaanse conferentie
over veiligheid en criminaliteitspreventie in een
stedelijke omgeving werd gehouden in Montreal van
10-13 oktober 1989, op uitnodiging van het 'European
Frankrijk
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Local Authorities Forum on Urban Security', de
'Canadian Federation of Local Authorities' en de
'Mayors' Conference of the USA'. Het algemene
thema van de conferentie werd in een enkele vraag
samengebald en aan de negenhonderd deelnemers
voorgelegd:'welk criminaliteitsbeleid voor onze
steden?'
Vrij snel werd duidelijk dat er twee tegengestelde
ideologische systemen bestonden - het ene legde de
nadruk op veiligheid, het andere op sociale integratie
- waarvan de aanhangers verschillende praktijken
voorstonden. Het `veiligheids'argument lag ten
grondslag aan de bijdragen van de grote meerderheid
van de vertegenwoordigers van de steden van de
Verenigde Staten, terwij1 het beleid dat werd onderschreven door alle vertegenwoordigers van Europese
steden en de meeste van de Canadese steden, was
gebaseerd op de argumenten van sociale integratie 3
Uit de slotverklaring van de conferentie van
Montreal wordt echter duidelijk dat desalniettemin
een opzienbarende consensus mogelijk was ten
aanzien van experimenten in gedeelde verantwoordelijkheid tussen staatsautoriteiten en de samenleving
als geheel, waarbij de nadruk wordt gelegd op een
criminaliteitsbeleid gebaseerd op samenwerking en
het herstel van criminaliteitspreventie. Dit verdient
een nadere uitleg.
Gedeelde verantwoordelijkheid en grotere solidariteit
in steden
In de keuze voot een preventieve en/of punitieve
behandeling van criminaliteit in samenwerking met
degenen die niet noodzakelijkerwijs vertegenwoordigers zijn van politie of justitie, lijkt een weigering te
impliceren om de crimineel te reduceren tot een
gevaarlijk wezen wiens lot voorbestemd is of tot een
wezen met een volstrekt vrije wil. We moeten verder
gaan dan de oude tegenstelling tussen vrije wil en
predestinatie. De crimineel - die tenslotte ook een
burger is - dient te worden gezien als een partner,
een sociale actor (volgens de theorie van Debuyst,
1990), die wij niet voor altijd van ons wensen te
vervreemden. Dezelfde vooronderstelling lijkt ook
geldig te zijn voor het slachtoffer dat eveneens een
sociale actor is en alle aandacht van de staatsautoriteiten en van de gemeenschap als geheel dient te
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krijgen, teneinde zijn gevoel van verworpen zijn, en
dus van vervreemding, tegen te gaan.
Deze kijk op de crimineel gooit de grotendeels
ineffectieve traditionele orde omver, waarin door
autoriteiten op een gesoleerde manier op deviant en
crimineel gedrag werd gereageerd. Het is voor instituties, anders dan de wettelijke, mogelijk om om te
gaan met criminaliteit en deel te nemen in dit proces,
daarbij een grotere solidariteit in de samenleving
bewerkstelligend. Er was een zichtbare stijging, niet
van de zware maar van de kleine criminaliteit voor
nodig om de twee belangrijkste autoriteiten, de
rechtbank en de politie, min of meer expliciet tot het
besef te doen komen dat zij niet in staat waren
effectief te functioneren in een vacuum.
In Frankrijk was het besluit van 2 februari 1945,
een handvest voor de rechten van jonge criminelen,
de eerste substantiele tekst die gedeelde verantwoordelijkheid impliceerde. Later waren het de problemen
die burgemeesters tegenkwamen in hun hoedanigheid
van beschermers van de openbare orde, nog eens
verergerd door de economische crisis, die leidden tot
een criminaliteitsbeleid gebaseerd op samenwerking
en criminaliteitspreventie.
Het slechten van de .drempels binnen en tussen
officiele instanties voor de preventie en bestraffing
van criminaliteit, in samenhang met de wetten op het
gebied van decentralisatie, waren, en zijn dat nog
steeds, factoren die dit type samenwerking in
Frankrijk bewerkstelligen. Het was niet toevallig dat
in 1983 een besluit werd uitgevaardigd waarin het
voorstel voor het opzetten door gemeentebesturen
van 'Local Crime Prevention Councils' (CCPD's), die
een klassiek voorbeeld zijn van autoriteiten die het
principe van gedeelde verantwoordelijkheid
belichamen. Dit besluit van 8 juni 1983 is geheel in
overeenstemming met de trend naar criminaliteitsbeleid gebaseerd op samenwerking, versterkt door de
administratieve beroering als gevolg van decentralisatie en het duidelijk falen van argumenten en
praktijken van het `veiligheidskamp'.
Gezien de voorbeeldfunctie van de CCPD's, zowel
in vormgeving als manier van werken, en als zodanig
vaak benijd in het buitenland, lijkt het zinvol stil te
staan bij deze pioniers op het gebied van criminaliteitspreventie door solidariteit. De kracht van deze
raden schuilt in de gecombineerde energie van haar
leden: gekozen vertegenwoordigers, rechters, verteFrankrijk
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genwoordigers van lokale autoriteiten en verenigingen, en deskundigen. De raad in Montpellier
bijvoorbeeld heeft ongeveer honderd leden die als
tussenpersonen optreden voor een veel groter aantal
burgers, hetgeen hen in staat stelt betrokken te zijn bij
de implementatie van programma's voor criminaliteitspreventie. (Marcus, 1984)
De werkzaamheden van de mad zijn als volgt
verdeeld:
- naar onderwerp: vier onderwerpen zijn overgenomen voor uitwerking in commissies (rechtbanken/
politie, stedelijke omgeving, organisatie van vrije
tijdsactiviteiten, drugsverslaving);
- naar geografisch gebied: de aandacht wordt op vier
van de meest gevoelige gebieden van de stad gericht.
De CCPD's hebben een bijzondere positie in het
debat over de veiligheid in de steden en hebben een
speciale rot te vervullen in projecten die samenwerking met de gemeenschap inhouden, zoals de straf
van dienstverlening. De energie van de preventieraden zou echter snel uitgeput raken indien de criminaliteitspreventieprogramma's die zij initieren niet de
vorm aan zouden nemen van contracten die hun
partners voor een bepaalde periode en met het oog
op verschillende doelen aan hen zouden binden.
Naar ons idee is het juist het contractueel vastleggen
van de doelen van het criminaliteitsbeleid die het
verschil markeren tussen goedbedoelde inspanningen
en de implementatie van een werkelijke benadering
door samenwerking van het criminaliteitsprobleem,
met andere woorden een beleid voor criminaliteits- en
recidivepreventie in de krachtigste zin van het woord.
Het con tractueel vastleggen van de doe/en van criminaliteitsbeleid
Toen de `Interministerial Delegation on Towns and
on Urbun and Social Development' (DIV), bij besluit
van 28 oktober 1988, in Frankrijk werd opgezet, was
een aantal contracten voor criminaliteits- en
recidive-preventie reeds afgesloten. De DIV zette de
puntjes op de i met betrekking tot de reikwijdte van
de ter beschikking staande instrumenten. De hier
gegeven samenvatting van de verschillende typen
overeenkomsten die bestaan, en die het mogelijk
maken te spreken van een `contractualisering' van de
doelen van criminaliteitsbeleid, zal niet uitputtend
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zijn, maar zal slechts enkele typen overeenkomsten
betreffen.
- Bilaterale overeenkomsten
Deze overeenkomsten zijn slechts geschreven initiatieven tussen twee partijen met het doel om tot een
criminaliteitspreventieproject te komen. Ter illustratie
noemen we hier de overeenkomst tussen de rechtbank
van Montpellier en de 'Departmental Association for
information and Aids to Crime Victims' (ADIAV).
Hierin wordt de ADIAV verantwoordelijk gesteld
voor het toezicht op de schadevergoeding aan een
slachtoffer van een dader die schuldig is bevonden,
maar wiens straf is opgeschort (conform artikel 469-3
van het WvSv).
- Multilaterale overeenkomsten
Een ander voorbeeld uit Montpellier betreft de
overeenkomst die de vestiging toestaat van een 'open
klas' door de samenwerking van de verschillende
partners: de gemeenteraad van Montpellier, de
'Departmental Division for the Judicial Protection of
Young People', de 'Departmental Solidarity
Division', het 'Social Action Fund', en de onderwijsinspectie en een vereniging. De afgelopen vier jaar is
er op deze manier een plek geweest waar leerplichtigen, die om verschillende redenen door de mazen
van het net van het schoolsysteem zijn geglipt,
opgenomen kunnen worden en onderwijs kunnen
genieten. De jongeren die worden toegelaten tot de
'open klas' zijn alien delinquente kinderen of adolescenten, zonder dat ze noodzakelijkerwijs als zodanig
zijn bestempeld door de jeugdrechtbanken. Een kind
of adolescent verlaat de open klas niet zonder dat er
met hem een plan is gemaakt voor een toekomst in
het gewone schoolsysteem of in een baan.
- Con tracten voor criminaliteitspreventieprogramma's
Een circulaire van de minister-president van 27
februari 1985 stelde voor de jaarlijkse afsluiting van
dit nogal ongebruikelijke contract te modelleren naar
planningscontracten. Het doel hiervan is om, door
samenwerking op lokaal niveau, projecten voor te
bereiden voor criminaliteitspreventie, waarbij de staat
- in dit geval sinds 1989 de DIV -, de lokale en
regionale autoriteiten en eventuele andere partners
(bijvoorbeeld leden van lokale of regionale criminali-
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teitspreventieraden) zichzelf verplichten tot uitvoering
ervan.
Ongeveer een derde van de CCDP's sloot in 1988
een contract af voor een criminaliteitspreventieprogramma met de staat. Dit omvatte tussen de twee en
de dertig activiteiten op verschillende gebieden: vrije
tijdsbesteding van jongeren, training en integratie in
de arbeidssector, preventie van drugsverslaving,
deelname van de burgerlijke samenleving in het
rechtssysteem van de staat. (Lazerges, 1988)
- Stedelijke contracten

Deze contracten vormen het meest complete type
van een geintegreerd sociaal stedelijk ontwikkelingsprogramma en zijn aldus instrumenten van criminaliteitspreventie. Stedelijke contracten omvatten noodzakelijkerwijs vormen van ontwikkelings- en solidariteitsbeleid waarin de staat, lokale autoriteiten en alle
betrokkenen bij het lokale leven meedoen. De inhoud
van deze contracten kan varieren naar gelang lokale
situaties en prioriteiten, maar het belang van solidariteit is het essentiele criterium voor participatie van
de staat in het contract.
Het is duidelijk dat het proces van stedelijke
ontwikkeling leidt tot vervreemding en dat
vervreemding een bron van criminaliteit en dus van
onveiligheid is. De strijd tegen vervreemding kan niet
slechts geleverd worden door de lichamen die er een
officiele rol in spelen. Een van de huidige problemen
van het criminaliteitsbeleid is het mobiliseren van een
maximaal aantal mensen dat betrokken is bij het
voorkomen van vervreemding in al haar vormen. Een
verstandige manier om dit te doen is het afsluiten van
overeenkomsten die een gevoel van verantwoordelijkheid bewerkstelligen, en die bovendien een
belangrijke rol spelen in de lokale democratie,
aangezien zij tot doel hebben iedereen te integreren
in de samenleving, met name jonge mensen in
problemen. Het volgende probleem dat opkomt is het
verschaffen van een meer hedendaags antwoord op
deviant en delinquent gedrag van minderjarigen.
Een hedendaags antwoord op deviant en delinquent
gedrag onder minderjarigen
Het gebied waarin de criminele statistieken met
grote zorg onderzocht moeten worden is zonder
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twijfel dat van de jeugdcriminaliteit. Dit gezien het
grote aantal minderjarigen dat een strafbaar feit
pleegt, minderjarigen die echter door de jeugdrechtbanken terecht gezien worden als jonge mensen in
gevaar en niet als jonge criminelen.
Het criminaliteitsprobleem mag nooit los gezien
worden van deviant gedrag onder jonge mensen en
van gedrag dat hen in gevaar brengt. Vele Europese
landen hebben slechts kort geleden hun jeugdrecht
herzien (bijvoorbeeld de Belgische wet van 8 april
1965 betreffende de bescherming van jongeren, of het
Duitse Jugendgerichtsgezetz van 11 december 1974.
(de Troy, Tulkens, Van de Kerchove, 1986; Merigeau,
1987) In Frankrijk hebben sinds 1945 vele
commissies, zonder succes, getracht de reactie op
deviant en delinquent gedrag te moderniseren. 4 Een
van de belangrijkste projecten van het Ministerie van
Justitie is nu het herzien van de wet van 2 februari
1945 omtrent jeugdcriminaliteit. Het is op deze plek
slechts mogelijk kort in te gaan op gerezen vragen en
een schets te geven van de trends binnen het criminaliteitsbeleid. Dit met betrekking tot de verantwoordelijkheid van jongeren en de vraag naar de combinatie
van vereiste maatregelen van de Staat en de samenleving om de delinquente of risico lopende jongeren
te beschermen.
Net aanleren van verantwoordelijkheid
De meesten die uitleg hebben gegeven aan artikel 2
van de wet van 1945 5 lezen in dit artikel een onweerlegbare grond voor afwezigheid van aansprakelijkheid
van minderjarigen onder de dertien jaar en een
eenvoudige grond voor de afwezigheid van aansprakelijkheid bij minderjarigen boven de dertien jaar.
Dienovereenkomstig wordt de de facto schuld van de
minderjarige erkend. Zo kan het slachtoffer
schadeloos worden gesteld en opvoedende maatregelen aan de minderjarige worden opgelegd. Het is
alleen mogelijk een straf op te leggen wanneer de
vooronderstelling van het ontbreken van aansprakelijkheid wordt verworpen. Een belangrijke doorbraak
kwam in 1956 toen de strafkamer van het Hof van
Cassatie 6 een uitspraak deed waarin de eis werd
gesteld dat, voor de vaststelling van de de facto
aansprakelijkheid van de jeugdige en het opleggen
van een sanctie, de jeugdige 'de daad naar eigen wil
en begrip gepleegd moet hebben, aangezien iedere
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daad, zelfs onbedoeld, vooronderstelt dat de pleger
met begrip van zijn daad en uit eigen wil gehandeld
heeft'. Sinds deze uitspraak is de wet van 1945 niet
van toepassing op kinderen, dat wit zeggen kinderen
die nog niet de leeftijd des verstands hebben bereikt.
Deze kinderen kunnen echter wel, zo blijkt nit
uitspaken van het Hof van Cassatie, aansprakelijk
gesteld worden binnen het burgerlijk recht. 7
Veel mensen vinden het nu meer gepast om het
principe van het niet strafrechtelijk aansprakelijk zijn
van minderjarigen te vervangen door een beperkte
aansprakelijkheid. Het gevolg hiervan zou door
steeds meer gespecialiseerde rechtbanken moeten
worden opgelost.
Natuurlijk vooronderstelt een beperkte aansprakelijkheid van jeugdige delinquenten dat de allerjongsten onder hen buiten het bereik van het strafrecht vallen. De meest in aanmerking komende
leeftijdsgrens ligt rond de puberteit: zo rond de
twaalf, dertien jaar. Beneden deze leeftijd zou elk
schadelijk gedrag door jongeren onmiddellijk gedecriminaliseerd moeten worden en behandeld moeten
worden als afwijkend gedrag dat de jongeren in
gevaar brengt. De slachtoffers van jongeren onder de
twaalf of dertien die niet binnen het bereik van het
strafrecht vallen, worden voldoende beschermd door
de regels van het burgerlijk recht.
Wanneer wordt erkend dat adolescenten een
beperkte aansprakelijkheid hebben betekent dit dat ze
wettelijk schuldig zijn aan een strafbaar felt, maar
wellicht nog niet volledig in staat zijn om de gevolgen
van een opgelegde straf te dragen. Stel dat de
leeftijdsgrens voor beperkte aansprakelijkheid op
dertien jaar gesteld zou worden, dan zou het boven
deze leeftijd de taak van de speciale rechtbanken zijn
om de schuldige een straf op te leggen waarmee het
gevoel van sociale verantwoordelijkheid bij de betreffende persoon ontwikkeld wordt. Dit zou kunnen
door middel van educatieve maatregelen of echte
straffen.

Maatregelen van de swat en de samenleving
Het voorstellen van een systeem van straffen voor
jeugdigen met als doel hen verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, houdt een wantrouwen ten
opzichte van gevangenisstraf in. De gevolgen hiervan
zijn te zien in de wetgeving van Europese landen. In
50

Justitiole Verkenningen, jrg. 16, nr. 9, 1990

Frankrijk is wat dit betreft een begin gemaakt met de
Wet van 30 december 1987 en van 6 juli 1989.
Jongeren onder de dertien mogen niet langer in
voorlopige hechtenis genomen worden, zelfs niet voor
zware delicten. Jongeren tussen de dertien en zestien
mogen niet in voorlopige hechtenis genomen worden
voor minder zware misdaden. Het is waarschijnlijk
dat de herziening van de wet van 1945 de gehele
gevangenneming, of dat nou voorlopige hechtenis is
of gevangenisstraf, ten minste zal doen verdwijnen
voor mensen jonger dan zestien jaar, ook at worden
er binnen het gevangeniswezen pogingen ondernomen om de schade van gevangenisstraf te minimaliseren. 8
Maar gevangenisstraf is niet het enige probleem dat
speelt bij straftoemeting bij jongeren. Het is noodzakelijk dat een straf, in welke geringe mate dan ook,
indruk maakt en een `vergoedend' karakter heeft. Dit
om duidelijk te maken dat er een gebod is overtreden.
Het educatieve gedeelte moet de minderjarige helpen
om referentiepunten in zijn leven in te bouwen. Het
hoofddoel van de straf is om de minderjarige te laten
her-integreren in de samenleving. Dit kan alleen
indien:
- de minderjarige, die met zichzelf overhoop ligt,
zich met zich zelf verzoent;
- de minderjarige zich verzoent met de sociale groep
waarvan hij deel uitmaakt en met de samenleving
waarvan hij zich vervreemd voelt;
- de samenleving zich met de minderjarige verzoent,
wiens integratieprobleem in de meeste gevallen
gemakkelijk kan worden begrepen. Dit samen met
een zo goed mogelijke verzoening tussen de dader en
het slachtoffer.
Het is duidelijk dat dit ambitieuze plan niet
simpelweg door een, door de jeugdrechter of gespecialiseerde rechtbanken, opgelegde educatieve of
disciplinaire straf bereikt kan worden. De herintegratie van een jongere die als delinquent gestigmatiseerd is of het risico loopt dit te worden, is een
langdurig proces. Het vereist een juiste combinatie
van reacties van zowel de staat als de samenleving
met betrekking tot de situatie van deze jongeren.
Overheidsinstellingen buiten de rechterlijke macht
waarvan medewerking wordt vereist zijn allereerst de
instellingen die verantwoordelijk zijn voor sociale
hulp aan kinderen, het Ministerie van Onderwijs en
de lokale overheden die ook een rot in de criminaliFrankrijk
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teitspreventie spelen. De medewerking van de
maatschappij omvat de rot van de familie, die herbevestigd en versterkt moet worden, en die van de vele
samenwerkingsverbanden die zich met criminaliteitspreventie bezighouden (steun door school, sport,
cultuur, enzovoort) of met het voorkomen van
recidive in nauwe samenwerking met de gerechtelijke
autoriteiten.
Tenslotte noemen we de samenwerking op dit
gebied tussen de samenleving en staat die vorm zou
kunnen krijgen in conflictoplossende en verzoenende
procedures. Deze zouden plaats kunnen vinden onder
toezicht van het Openbaar Ministerie en overgelaten
worden aan mensen die als bemiddelaar op kunnen
treden. Op deze manier kan het voor de minderjarige
gemakkelijker zijn om zijn slachtoffer te ontmoeten
dan op het bureau van de jeugdrechter, om zich te
realiseren hoeveel schade en pijn hij het slachtoffer
heeft berokkend en wat het betekent om maatschappelijk verantwoordelijk te zijn.
De enige angst die bestaat ten aanzien van een
systeem gebaseerd op gedeelde samenwerking, verantwoordelijkheid en solidariteit, is de mogelijkheid
van een buitensporige sociale controle. Hierbij
kunnen we denken aan de gang van zaken in China
waar het criminaliteitsbeleid gebaseerd op samenwerking tot in het extreme is doorgevoerd. (Lu) Dit
zou een werkelijk gevaar voor Europa betekenen
wanneer wij niet verplicht zouden zijn de mensenrechten te respecteren.
Het rapport dat, voorafgaande aan de herziening
van de wet van 1945, in januari 1990 is uitgegeven
door het Franse Ministerie van Justitie, afdeling
juridische bescherming van minderjarigen, besteedt
aandacht aan het probleem dat kan ontstaan bij de
verdediging van minderjarigen. Het stelt voor dat er
twee verschillende advocaten moeten worden aangewezen als het duidelijk is dat de minderjarige en de
mensen die volgens het burgerlijk recht voor hem
verantwoordelijk zijn, uiteenlopende belangen
hebben. Het recht op een eerlijk proces moet zowel
voor jongeren als voor volwassenen gegarandeerd
zijn. Dit is een voorbeeld van mensenrechten dat ook
de rechten van het kind omvat. 9
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De noodzaak tot respect voor de mensenrechten
Frankrijk is gebonden aan de Declaration uit 1789
die onderdeel uitmaakt van onze `constitutionele
bagage'. In Europa is men, voorzover men het
verdrag geratificeerd heeft, gebonden aan het verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden van 1950 (EVRM). De tekst
van het verdrag vraagt de aandacht van deskundigen
op het gebied van criminaliteitsbeleid, of ze nu in de
praktijk of theoretisch werkzaam zijn, als ze geconfronteerd worden , met problemen die met criminaliteit
samenhangen. Zij moeten rekening houden met
absolute of quasi absolute rechten aan de ene kant en
de relatieve rechten aan de andere kant.
Het is hier onmogelijk om het toezicht zoals dat
door de Europese Commissie en het Europese Hof
van de rechten van de mens wordt uitgeoefend,
samen te vatten. Wel moet er aan herinnerd worden
dat de effectiviteit van dit toezicht wordt versterkt in
artikel 25 EVRM. Hierin is het recht tot het indienen
van een verzoekschrift verankerd `voor ieder
natuurlijk persoon, iedere groep van particulieren of
iedere (andere dan een regerings-) organisatie die
beweert het slachtoffer te zijn geworden van een
schending van rechten zoals neergelegd in de
Conventie door een van de verdragsluitende partijen'.
Het is bekend dat het supranationale toezicht dat
door de conventie is ontstaan, in sommige landen
herhaald wordt in de vorm van directe supervisie
door de nationale rechtbanken. In Frankrijk bijvoorbeeld heeft de straflcamer van het Hof van Cassatie
sinds 1975 het primaat van het EVRM boven de
nationale wetgeving erkend.'°
Een belangrijk probleem bij criminaliteitsbeleid
voor de lidstaten van de Raad van Europa is hoe
rekening gehouden moet worden met de jurisprudentie van de toezichthoudende organen. Deze jurisprudentie moet richtlijnen geven voor het ontwikkelen en toepassen van het criminaliteitsbeleid van de
afzonderlijke lidstaten om een puur politieke
benadering van dit beleid te temperen. (DelmasMarty, 1989) Sommige mensenrechten verdienen
absolute of quasi absolute bescherming. Mireille
Delmas-Marty onderscheidt deze rechten door ze af
te zetten tegen rechten die onderwerp zijn van
relatieve bescherming. (Delmas-Marty, 1989)
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Absolute en quasi-absolute rechten

Het eerste van deze rechten komt voort uit artikel 3
van het EVRM dat foltering en onmenselijke of
vernederende behandelingen of straffen verbiedt. Het
tweede recht is ook van belang voor criminaliteitsbeleid. Het komt voort uit artikel 4 EVRM en zegt
dat niemand in slavernij of dienstbaarheid mag
worden gehouden en dat niemand mag worden
gedwongen dwangarbeid of verplichte arbeid te
verrichten. Het derde kan worden ontleend aan
artikel 4 van het zevende protocol en sluit aan bij een
specifieke strafrechtsregel namelijk de ne bis in idem
regel.
Als voorbeeld nemen we artikel 3. De jurisprudentie met betrekking tot dit artikel is overvloedig
aanwezig." We kunnen uit deze jurisprudentie
afleiden dat de conventie zowel lijfstraffen (bijvoorbeeld afranselen) als het gebruik van bepaalde
manieren van bewijsgaring (bijvoorbeeld het gebruik
maken van bekentenissen tijdens het
politie-onderzoek) uitsluit. Andere technieken die
gebruikt worden tijdens het politieverhoor, bekend als
'sensory disorientation' (het uitsluiten van contact
met de buitenwereld) dat gebruikt wordt in de strijd
tegen het terrorisme, worden niet veroordeeld als
marteling maar als onmenselijke behandeling. De
nationale veiligheidsbepaling in artikel 15 staat geen
afwijking van artikel 3 toe. Elk individueel recht om
niet gemarteld of onmenselijk of vernederend
behandeld te worden kan gezien worden als een
absoluut recht. Het definieren van de termen
`marteling', 4 onmenselijk' of `vernederend' wordt aan
het Europese Hof overgelaten. Dit houdt een zekere
mate van beoordelingsvrijheid in, ondanks het
ogenschijnlijk absolute karakter van dit recht.
Het lijkt dus gerechtvaardigd om de absolute
rechten op dezelfde manier te behandelen als de
quasi-absolute rechten, zoals het verbod op de
doodstraf. De afschaffing van de doodstraf wordt in
protocol 6 aan de wetgevende macht van de verdragsluitende partijen opgelegd. Het recht om niet tot de
doodstraf veroordeeld te worden is slechts een quasiabsoluut recht. Het recht wordt beperkt in oorlogstijd
of bij dreiging van oorlog. Ook quasi-absoluut zijn al
de rechten die beschermd worden door de Conventie,
maar die vallen onder de wijde strekking van artikel
15 (in tijd van oorlog of ingeval van enige andere
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algemene noodtoestand die het bestaan van het yolk
bedreigt). Deze bepaling geeft de staat de
mogelijkheid om af te wijken, hetgeen weer ernstige
gevolgen kan hebben voor de mensenrechten. De
staten worden echter ook verplicht de Secretaris
Generaal te informeren over de maatregelen die
genomen zijn bij de toepassing van artikel 15 en over
de periode waarin deze maatregelen van kracht zijn.
Bovendien moeten zij de Secretaris Generaal van de
Raad van Europa eveneens verwittigen van de datum
waarop deze maatregelen ophouden van kracht te
zijn. Afwijkingen in het kader van artikel 15 kunnen
dus slechts van tijdelijke aard zijn.
Dit kan voldoende zijn om bijvoorbeeld het recht
op een eerlijk proces (artikel 6 lid 1) en de
bescherming die verleend wordt aan de verdachte
(artikel 6 lid 2 en 3) aan te tasten. Als er een beroep
gedaan wordt op artikel 15 kunnen we derhalve in
feite slechts van relatieve rechten spreken.
Relatieve rechten
Onder de huidige problemen van criminaliteitsbeleid mogen we niet de problemen vergeten die
voortkomen uit de noodzaak het recht op
persoonlijke vrijheid en veiligheid te beschermen,
waarbij een zekere speelruimte toegestaan moet
worden aan staten bij het maken van inbreuk op het
recht op bewegingsvrijheid. 12 Een ander recht dat van
belang is voor het criminaliteitsbeleid is het recht op
leven zoals vastgelegd in artikel 2 met de bepalingen
zoals genoemd in lid 2 a,b en c", of het verbod op
dwangarbeid en zijn uitzonderingen in artikel 4 lid 3
a,b,c,d.' 4
Relatieve rechten zijn aan talloze beperkingen
onderworpen. Zoals Delmas-Marty stelt: `gezien de
vele beperkingen kan men zich afvragen of de
Europese Conventie niet juist schendingen van de
mensenrechten rechtvaardigt als deze worden uitgevoerd uit naam van de strijd tegen de criminaliteit.
Dit zou echter een makkelijke paradox waarbij wordt
vergeten de vastberaden inspanning in acht te nemen
die men zich getroost heeft, om een juridisch
raamwerk te maken voor gebieden die traditioneel
gereserveerd waren voor de soeverein en de willekeurige wetten van de politiek.' (Delmas-Marty, 1989)
Het gegeven van een essentieel juridisch raamwerk
voor criminaliteitsbeleid lijkt een goed punt om mee
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te besluiten. Zo een juridisch raamwerk lijkt eens te
meer van belang gezien het feit dat het bier gepropageerde criminaliteitsbeleid georganiseerd wordt in een
sfeer van gedeelde verantwoordelijkheid rond het
idee van benaderingen van staat en samenleving te
zamen, teneinde delinquent en deviant gedrag, zoals
dat in alle samenlevingen voorkomt, aan te pakken.
Criminaliteitsbeleid gebaseerd op samenwerking,
wat het achterliggende idee is geweest van deze
samenvatting van huidige problemen van criminaliteitsbeleid in Europa, wijst straf niet af, gelooft in
preventie en verzoening, en is gebaseerd op solidariteit met respect voor mensenrechten.
de police technique, 1984, p. 418
e.v.
' Epistemologisch betekent hier
Artikel 2 van de wet van 2
de studie van methoden of
februari 1945: 'De jeugdrechtbank
gronden van kennis.
en de Assise Rechtbank voor
De auteurs van het rapport met
minderjarigen zal, afhankelijk van
betrekking tot decriminalisering
de zaak, dusdanige beschermings-,
beschouwen het concept van
bijstands-, toezichts- en educatieve
depenalisering (vergelijk p. 17 e.v. maatregelen opleggen als geschikt
van het rapport) als betrekking
lijken. Wanneer echter de omstanhebbend op alle vormen van
digheden en de persoonlijkheid
de-escalatie binnen het strafrechts- van de delinquent dit lijken te
systeem. Wij zullen bier eveneens
eisen, kunnen zij deze een straf
van depenalisering spreken
opleggen wanneer deze de leeftijd
wanneer het betreffende gedrag
van dertien jaar bereikt heeft.'
valt onder een delictsomschrijving 6 Straflcamer van het hof van
uit het Wetboek van Strafrecht
cassatie, 13 december 1956 maar een burgerrechtelijke of
D.1957.349, geannoteerd door
administratieve straf of zelfs een
Patin.
proces van bemiddeling en
7 Cass. Ass. pleniere 9 mei 1984 verzoening wordt geprefereerd
D.1984 p. 526. Conclusie van
Cabannes.
boven strafrechtelijke maatregelen.
Vergelijk de aanbeveling nr. R
3 Het meest levendige debat met
(89) 12 van het Committee van
betrekking tot dit onderwerp was
Ministers aan de Lidstaten van de
dat tussen Catherine Trautmann
Raad van Europa met betrekking
(burgemeester van Straatsburg) en tot onderwijs in gevangenissen.
Edward Koch (toenmalig burge9 Vergelijk de Internationale UN
meester van New York) over
Conventie met betrekking tot de
drugs (zie Le Monde 16-10-1989).
rechten van het kind, 29 november
' Met name het werk van de
1989.
herzieningscommissie van de wet
1 ° Strafkamer, 3 juni 1975,
van 2 februari 1945, onder voorzit- Bulletin crim., nr. 141.
terschap van Pierre Martaguet.
Vergelijk de zaak Tyler vs.
Een samenvatting van dit werk
Verenigd Koninkrijk, Europees
werd gepresenteerd in de Revue
Hof 25 april 1987 of lerland vs.
internationale de criminologie et
Verenigd Koninkrijk, Europees
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Hof 18 januari 1987; zie ook G.
Soulier, Revue de science criminelle et de droit penal compare,
1987, P. 663.
12 Artikel 5 sub 1 EVRM: Ten
ieder heeft recht op persoonlijke
vrijheid en veiligheid. Niemand
mag van zijn vrijheid worden
beroofd, behalve in de navolgende
gevallen...'
13 Artikel 2 sub 2 EVRM: 'De
beroving van het leven wordt niet
geacht in strijd met dit artikel te
zijn geschied, ingeval zij het
gevolg is van geweld, dat absoluut
noodzakelijk is : a. ter verdediging
van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld; b. teneinde een
rechtmatige arrestatie te verrichten
of het ontsnappen van iemand,
die op rechtmatige wijze gevangen
wordt gehouden, te voorkomen; c.
teneinde, door middel van wettige
maatregelen, een oproer of
opstand te onderdrukken.
14 Artikel 4 sub 3 EVRM: `Niet
als `dwangarbeid of verplichte
arbeid' in de zin van dit artikel
worden beschouwd: a. werk
hetwelk gewoonlijk wordt
verlangd van iemand die wordt
gevangen gehouden overeenkoms.tig de bepalingen van artikel
5 van dit Verdrag, of gedurende
zijn voorwaardelijke invrijheidstelling; b. elke dienst van militaire
aard, of, in het geval van hen die
daartegen gewetensbezwaar
hebben in landen waar dit
gewetensbezwaar overeenkomstig
de wet wordt erkend, die diensten,
welke gevorderd worden in plaats
van de verplichte krijgsdienst; c.
elke dienst, welke wordt
gevorderd in het geval van een
noodtoestand of ramp welke het
leven of het welzijn van de
gemeenschap bedreigt; d. elk werk
of elke dienst, welke deel uitmaakt
van de normale burgerplichten'.

Frankrijk

Literatuur
Caballero, I.
Droit de la drogue
Précis Dalloz, Sirey 1989, p. 90
e.v.
Debuyst, C.
Colloquy on social actors and crime
Leuven, Katholieke Universiteit
Leuven, School voor criminologie,
1990
Delmas-Marty, M.
Modeles et mouvements de politique
criminelle
Economica, 1983
Delmas-Marty, M.
L'analyse systemale et la politique
criminelle
Archives de politique criminelle,
nr. 8, p. 27 e.v.
Delmas-Marty, M.
Raisonner la raison d'Etat vers une
Europe des droits de l'homme
Ouvrage collectif, 1989
Delmas-Marty, M.
Mélanges en l'honneur d'Andre Vitu
Droit penal contemporain, p. 151
e.v. Cujas, 1989
Lascoumes, P., P. Poncella e.a.
Au nom de l'ordre; a political
history of the criminal code
Lazerges, C.
La politique criminelle
Series `Que sais je', PUF, 1987
Lazerges, C.
Une politique criminelle participative
Archives de politique criminelle,
nr. 9, p. 91 e.v.
Lazerges, C.
Les fonctions de la peine et la
toxicomanie
Revue de sciences criminelles et
de droit penal compare, 1986, p.
857 e.v.
Lazerges, C.
La mise en oeuvre par un conseil
communal de prevention de la
delinquance de l'idee de participation du public a la politique
criminelle. L'exemple de
Montpellier

57

Revue de sciences criminelles et
de droit penal compare, 1988, p.
155 e.v.
Lu, J.P.

Politique criminelle et delinquance
des jeunes en Chine populaire

Archives de politique criminelle,
nr. 10, p. 175 e.v.
Marcus, M.

Un outil pour la politique criminelle: les conseils communaux de la
deliquance

Revue de sciences criminelles et
de droit penal compare, 1984, p.
47 e.v.
Merigeau, M.

Le droll penal des mineurs et des
jeunes adultes en republique
federale d'Allemagne

Pedone, 1987
Rapport

Rapport van Cervello, C. in
opdracht van de Pompidou Groep

University of Montpellier,
Research team on crime policy
Report

Report on decriminalisation

Straatsburg, European committee
on Crime problems, 1980
Svensson, B.

European criminal policy 1986-1991

Council of Europe - Third conference on crime policy
Troy, C. de, F. Tulkens e.a.

Delinquance des jeunes,
politiques et interventions
Story-scientia, 1986

58

Justkifile Verkenningen, jrg. 16, nr. 9, 1990

Hervorming van het
strafrecht in Finland
M. Joutsen, LL D"

De noodzaak tot hervorming van het Finse strafrecht
Het Finse Wetboek van Strafrecht heeft op dit
moment de respectabele leeftijd van honderd jaar
bereikt. Het oorspronkelijke ontwerp is in 1889
aangenomen, onder sociale omstandigheden die
totaal verschillend waren van de huidige. Finland was
een eeuw geleden een land dat in hoofdzaak bestond
uit landbouwgrond en bossen, met een arme
bevolking. Vandaag de dag leeft een groot deel van
de Finse bevolking in een stedelijke omgeving. De
dienstverlenende sector heeft als grootste werkgever
de plaats ingenomen van de land- en bosbouw. De
levensstandaard is enorm gestegen. Nieuwe
fenomenen beInvloeden de opvattingen van het
publiek over wat strafwaardig is of zou moeten zijn;
voorbeelden zijn drugs, milieuvervuiling, de gevaren
van het toegenomen verkeer, nieuwe en gevaarlijke
produktiemethoden en zelfs de nieuwe vormen van
electronische dataverwerking en electronische betaalmiddelen. Uiteraard was het honderd jaar geleden
onmogelijk rekening te houden met zoiets als
dronken rijden, fraude, het misbruik van credit cards,
electronisch toezicht en kaping.
Parallel aan de veranderingen in de maatschappij
zijn er verschuivingen opgetreden in de orientatie van
het criminaliteitsbeleid. Eind negentiende eeuw zag
men `vergelding' nog als het belangrijkste doel van de
straf. De ontwerpers van het Wetboek van Strafrecht
1889 waren echter al in toenemende mate overtuigd
van het belang van het hervormingsprincipe, hetgeen
tot uiting komt in de nadruk die dit uitgangspunt
* De auteur is directeur van The Helsinki Institute for
Crime Prevention and Control Affiliated with the United
Nations HEUNI te Helsinki, Finland. Het artikel werd
vertaald door M.R. Duintjer-Kleijn.
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hier en daar heeft gekregen. Sinds 1889 heeft het
criminaliteitsbeleid in Finland in hoofdzaak dezelfde
lijn gevolgd als de andere Westeuropese landen,
waarbij vooral de overtuiging overheerste dat de straf
individueel maatwerk moest zijn, toegesneden op
zowel de daad als de dader.
Aan het eind van de jaren vijftig zijn de ideeen over
speciale preventie als rechtvaardiging voor het
toepassen van dwangmiddelen `voor eigen bestwil
van de dader en van de gemeenschap' in belangrijke
mate in discrediet geraakt op grond van ervaringen in
de praktijk, onderzoeksresultaten en overwegingen
van rechtvaardigheid. De ontwikkelingen in de
maatschappij en in de theorievorming hebben geleid
tot verschillende wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht en in andere wetgeving waarin strafbepalingen voorkomen. Het aantal strafbepalingen
(waarvan vele de dreiging van gevangenisstraf
inhouden) in wetten buiten het Wetboek van Strafrecht, is aanzienlijk toegenomen. Het resultaat kan
worden vergeleken met een patchwork-deken: het
meeste van het origineel uit 1889 is vervangen door
een mengelmoes van bepalingen daterend uit
verschillende tijdperken. Zij weerspiegelen de
verschillende benaderingen van de criminaliteit en de
beheersing daarvan.
Het huidige Wetboek van Strafrecht herbergt een
aantal zwakheden en onevenwichtigheden in zich.
Sommige zijn slechts oppervlakkig, hoewel ze wel
ergernis opwekken. Zo spreken bijvoorbeeld nog veel
artikelen over 'de plaatsing in een verbeteringsgesticht', hoewel die straf al vijftien jaar geleden is
afgeschaft. Op sommige plaatsen verwijst de tekst
zelfs nog naar de Tsaar van Rusland als heerser over
Finland, hoewel deze al 75 jaar buiten dienst' is.
Andere tekortkomingen zijn substantieler. Ten
eerste zijn er leemtes in de wet. De veranderingen in
de sociale realiteit eist wetgeving die zaken regelt als
het kraken van computer, ontvoering van kinderen
door een gescheiden ouder en euthanasie. De tweede
betreft het reeds gesignaleerde probleem van de strafrechtelijke bepalingen buiten het Wetboek van Strafrecht. Vaak worden aan wetten die een speciaal
onderwerp regelen, zoals geautomatiseerde
bestanden, milieubescherming of het verkeer, ook
strafbepalingen toegevoegd. Deze luiden nogal eens
eenvoudigweg dat 'overtreding van deze wet kan
worden bestraft met een boete of met gevangenisstraf

60

Justitigle Verkenningen, jrg. 16. nr. 9, 1990

van maximaal zes maanden', zonder dat de strafbare
gedraging nader gespecificeerd wordt. Het resultaat is
dat het voor juristen heel moeilijk is een algemeen
beeld te krijgen welke strafbepalingen er zijn. Voor
leken is het nog moeilijker een goed inzicht te krijgen.
Ten derde zijn er onevenwichtigheden in de speelruimte in het straffen. Iedere nieuwe strafbepaling
vormt een antwoord op druk uit de samenleving en
de strafmogelijkheden staan niet noodzakelijkerwijs
op een lijn met die voor delicten die een zelfde
niveau van ernst en schuldgraad hebben. (Een
bepaling die aangenomen werd in een periode van
sociale onrust in de jaren dertig, schrijft een boete
voor wegens publieke verspreiding van informatie die
belediging van een publieke autoriteit inhoudt, indien
`beledigende of schandelijke taal wordt gebezigd of
de manier van presentatie beledigend is'. Vandaag de
dag is dit in de moderne media nauwelijks een
zeldzaam verschijnsel!)
Ten vierde is er een herwaardering van de gevangenisstraf. Het Finse Wetboek van Strafrecht is gemaakt
met als uitgangspunt dat er slechts twee straffen
toegepast zouden moeten worden: de gevangenisstraf
en de boete. Tegenwoordig overheerst de mening dat
de gevangenisstraf zoveel mogelijk vermeden moet
worden. Deze zou te weinig een resocialiserende
werking hebben, tot hospitalisering leiden, de
wetsovertreder in een ongewenste omgeving brengen,
hem of haar afsnijden van de gemeenschap en
tenslotte te duur zijn.
Het besef van deze gebreken en onevenwichtigheden kwam niet toevallig tot stand. De meeste
invloed daarop hadden de sociale wetenschappen en
de internationale ontwikkelingen. Gedurende de jaren
zestig en zeventig stelden onderzoekers in Finland en
daarbuiten de resocialiserende effecten van de gevangenisstraf en de claims van de behandelingsideologen
ter discussie. Onderzoeksresultaten wezen op de
belangrijke invloed die algemene sociale factoren
hebben op de ctiminaliteit en gaven aan dat criminaliteit in sommige situaties als `normaar gedrag kan
worden beschouwd. De internationale invloed kwam
vooral van de andere Skandinavische landen,
waarmee Finland van oudsher een samenwerkingsverband heeft op het gebied van wetgeving. De desillusie ten aanzien van behandelingseffecten, het
groeiende besef van de kosten van de gevangenisstraf
zowel in sociaal als in economisch opzicht, dwongen
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tot een hernieuwde beoordeling van de uitgangspunten van het criminaliteitsbeleid. Onderzoeksresultaten werden uitgewisseld en argumenten werden
verzameld om het komende debat aan te gaan.
Het rapport van de Commissie Wetboek van
Strafrecht (1976)
In het begin van de jaren zeventig werd duidelijk
dat het Wetboek van Strafrecht niet meer `up to date'
was te houden door touter partiale hervormingen. Net
als bij een gebouw waaraan eindeloos is gesleuteld,
zou het makkelijker zijn het hele gebouw af te breken
en van voren af aan te beginnen. Een Commissie
Wetboek van Strafrecht werd ingesteld om met dit
werk te beginnen. In 1976 presenteerde de Commissie
een rapport over de uitgangspunten van de herzieningswerkzaamheden. (Commissie rapport, 1976, p.
72)
Het rapport deed de aanbeveling om de herzieningswerlczaamheden te beginnen vanuit de basis,
door vast te stellen welke typen gedrag belangrijke
doelen in de samenleving in gevaar brengen, welke
typen gedrag per se laakbaar zijn en tenstotte welke
van deze gedragingen strafbaar gesteld dienen te
worden. Het rapport geeft aan dat criminaliteitsbeleid
ten nauwste samenhangt met andere reacties op
sociale ontwikkelingen. Het strafrecht is niet het
enige of zelfs het meest belangrijke middel om gedrag
te beheersen. Het wijzigen van sociale structuren en
van omstandigheden die criminaliteit in de hand
werken, het nemen van maatregelen op het terrein
van opvoeding en scholing, geven meer kansen op
resultaat, evenals het reduceren van de gelegenheid
tot het plegen van criminaliteit.
Toch blijft het strafrechtssysteem belangrijk omdat
het op een concrete manier de officiate afkeuring
zichtbaar maakt die door de maatschappij wordt
uitgesproken over schadelijk en verwijtbaar gedrag.
In dit verband benadrukte de Commissie de betekenis
van de generale preventie tegenover speciale
preventie.
De Commissie hield zich ook bezig met de grondprincipes van het strafrecht. Als zodanig werden
beschouwd: het legaliteitsbeginsel het gelijkheidsbeginsel, het beginsel van voorspelbaarheid en van
proportionaliteit. Een van de consequenties van de
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strikte interpretatie van het legaliteitsbeginsel in
Finland is dat geen feit strafbaar is dan krachtens een
daaraan voorafgaande strafbepaling. Het gelijkheidsbeginsel eist dat alle zaken die binnen een specifieke
categorie vallen op dezelfde wijze behandeld worden.
Het principe van voorspelbaarheid stelt de eis dat het
bij voorbaat voor een goed geinformeerd persoon
mogelijk moet zijn bij een gegegeven delict om van te
voren de zekerheid en de hoogte van de straf vast te
stellen. Deze voorspelbaarheid wordt groter naarmate
de wet duidelijker en de rechtshandhaving uniformer
is.
Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat er evenredigheid moet bestaan tussen de sanctie en de verwijtbaarheid van het delict. Vanuit dit principe, dat ook
eist dat rekening wordt gehouden met alle officiele en
niet-officiele strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke
gevolgen van een vergrijp, wordt de maximumstraf ,
vastgesteld. Dit sluit niet uit dat de straf op redelijke
gronden lager uit kan vallen.'
Tegenwoordig heerst zowel in Finland als in de
andere Skandinavische landen de opvatting dat de
straf in de eerste plaats een generaal preventief effect
moet hebben. Generale preventie werkt in het
algemeen (als het al werkt) met twee componenten:
de zekerheid en de zwaarte van de straf. Het Finse
strafrechtelijk beleid benadrukt de zekerheid, niet
zozeer de zwaarte. Generale preventie houdt ook in
het handhaven van morele maatstaven via de
publieke afkeuring die door het straffen op gecriminaliseerd gedrag wordt gericht. Speciale preventie
wordt niet als belangrijkste doel gezien. Men vindt de
argumenten voor gedwongen resocialisatie te
gebrekkig. Daarnaast zijn er vaak problemen met
wettelijke waarborgen en problemen van discretionaire aard. Deze zienswijze sluit overigens niet uit
dat men probeert een gedetineerde te resocialiseren.
De (on)mogelijkheden tot resocialisatie mogen echter
geen rol spelen bij de beslissing iemand wel of niet
naar de gevangenis te sturen of hoe lang iemand in
de gevangenis moet verblijven.
Overeenkomstig de voorstellen van de Commissie
Wetboek van Strafrecht zouden in het nieuwe
Wetboek van Strafrecht voorzieningen moeten
worden opgenomen met betrekking tot ten minste alle
misdrijven waar gevangenisstraf op staat. In het
algemeen zouden straffen gematigd moeten zijn en
het gebruik van gevangenisstraf zou moeten worden
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teruggedrongen. De strafbaarstellingen zoals ze
voorkomen in het vigerende Wetboek van Strafrecht
en daarbuiten zouden opnieuw op hun waarde
bekeken moeten worden. De strafmogelijkheden
zouden moeten worden beperkt, vereenvoudigd en in
veel gevallen naar beneden gebracht. Sommige typen
van gedrag moeten worden gedecriminaliseerd,
andere `nieuwere' soorten van gedrag die als
gevaarlijk voor de maatschappij kunnen worden
beschouwd, moeten worden gecriminaliseerd.
De eerste lase
In 1980 werd een projectgroep strafrecht ingesteld
door het Ministerie van Justitie. De oorspronkelijke
opdracht van deze projectgroep betrof de voorbereiding van de algehele hervorming van het strafrecht,
met de bedoeling de resultaten in een pakket aan het
parlement voor te leggen. Dit zou het mogelijk
gemaakt hebben de verschillende onderdelen van de
hervorming met elkaar in overeenstemming te
brengen. Later moest het hervormingsschema
veranderd worden. Hoewel het betrekkelijk
eenvoudig was overeenstemming te bereiken over de
basisprincipes van de hervorming, bleek het veel
lastiger te zijn om het eens te worden over de preciese
formulering van de strafbaarstellingen en de
strafmaat. flit wordt nu in verschillende fasen uitgevoerd. De eerste fase betreft eigendoms-, financiele-,
en economische delicten. In latere fasen zullen de
overige delicten bekeken worden, de algemene
uitgangspunten van het strafrecht en het sanctiesysteem.
De onderverdeling in verschillende fasen heeft zo
zijn eigen bezwaren. Het belangrijkste bezwaar is dat
het eerste deel reeds in harmonic moet zijn met het
hele Wetboek van Strafrecht zoals het uiteindelijk tot
stand komt, terwij1 het tegelijkertijd ook enigszins
moet passen bij die delen van het strafrecht die nog
op hervorming wachten.
Het eerste deel van de hervorming is in juni 1990
door het parlement aangenomen. flit betekent niet
alleen de wijziging van elf hoofdstukken maar ook
wijziging van 65 aparte wetten. De bepalingen over
`eigendomsdelicten' blijven grofweg gesproken
ongewijzigd. Wel is de delictsomschrijving van fraude
verbreed door strafbaar te stellen 'het vervaardigen
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van een vals of vervalsd document of van een ander
bewijsstuk' zelfs als dat niet is gebruikt. Ook de
delictsomschrijving van schade berokkend aan
iemands eigendom is verbreed door daaronder ook te
laten vallen: 'de vernietiging van opgeslagen informatie'.
Belangrijke verschillen voor de praktijk zijn de
verlaging van de maximumstraf voor diefstal (van
twee naar anderhalf jaar) en de verhoging van de
maximumstraf voor bepaalde economische delicten.
Nieuw is onder andere ook het strafbaarstellen van
subsidiefraude en computerfraude (het misbruiken
van de computer om de resultaten van dataverwerking te beinvloeden en om te profiteren van een
fout in de dataverwerking). Een nieuw hoofdstuk zet
de bepalingen met betrekking tot `fraude met betaalmiddelen' bij elkaar. Verder worden de her en der
verspreide bepalingen betreffende economische activiteiten 2 in een apart hoofdstuk ondergebracht, terwijl
tegelijkertijd de maximumstraf voor enkele verdere
delicten is verhoogd.
Binnen de eerste fase valt ook de wijziging van de
duur van de korte gevangenisstraf. Straffen van
maximaal drie maanden zullen worden bemeten in
dagen in plaats van weken en maanden. De bedoeling
hiervan is het gebruik van de zeer korte straf te
bevorderen.
De tweede fase
Het Ministerie van Justitie is thans bezig de laatste
hand te leggen aan een wetsvoorstel aan het
parlement met betrekking tot de tweede fase van de
hervorming van het Wetboek van Strafrecht. Dit
wetsvoorstel stelt wijzingingen voor op drie onderwerpen. Ten eerste behandelt het die economische
delicten die nog niet tijdens de eerste fase aan de
orde zijn gekomen. Ten tweede handelt het over
zogenoemde traditionele misdrijven zoals geweldsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijke waardigheid
en het recht op vrijheid en misdrijven die een
algemeen gevaar opleveren.
Tenslotte behandelt het gedragingen ten aanzien
waarvan de ontwikkeling van wetgeving is achtergebleven. Voorbeelden zijn delicten met betrekking tot
data- en telecommunicatie, arbeidswetgeving en
milieumisdrijven. Bij de laatste twee categorieen zal
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het wetsvoorstel regelingen voorstellen met
betrekking tot de toerekening van strafrechtelijke
verantwoordelijkheid in gevallen waarin het delict
begaan is binnen de activiteiten van een bedrijf of
van andere, vergelijkbare, georganiseerde activiteiten.
Het Finse strafrecht kent op dit moment niet de strafrechtelfike verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Ook hierover zal het advies zich uitlaten.
Gedurende de tweede rase zullen ook bepalingen
ingevoerd worden die thans in verschiftende
losstaande wetten zijn opgenomen, bijvoorbeeld die
betrekking hebben op schending van immateriele
rechten. Daarnaast worden nieuwe bepalingen
gentroduceerd met betrekking tot bijvoorbeeld
geheimhouding van communicatie, ongeautoriseerde
toegang tot computerbestanden en ongeoorloofde
overname van zorg en voogdij over een kind.
De derde fase en de hervorming van het
sanctiesysteem
In de derde fase zal men die wetsovertredingen
regelen die in de eerste en tweede fase niet aan de
orde zijn gekomen. Het zal ook de mogelijkheid
bieden om enige aanpassingen tot stand te brengen
die nodig zijn om van het nieuwe Wetboek van Strafrecht een geheel te maken. Tenslotte zal in het kader
van de totale hervorming het sanctiesysteem onder de
loupe worden genomen. Men ziet niet zozeer
problemen opdoemen in de straftoemetingspraktijk
op zich, maar in het ontbreken van geloofwaardige
alternatieven voor de gevangenisstraf. Op dit moment
kent Finland slechts twee straffen, de gevangenisstraf
(onvoorwaardelijk en voorwaardelijk) en de boete (de
dag-boete en de Ileine boete', ingevoerd in 1983).
In Finland is overeenkomstig het hierboven behandelde uitgangspunt van voorspelbaarheid, bij het
opleggen van vonnissen sprake van een relatieve
uniformiteit. Deze uniformiteit wordt ook nog eens
versterkt door specifieke richtlijnen die in 1976 3 zijn
uitgegeven. Deze richtlijnen onderstrepen de wenselijkheid dat de rechters bij het uitspreken van het
vonnis rekening houden met de uniformiteit. Het
vonnis moet in juiste verhouding staan tot de ernst
van het misdrijf en de mate van schuld van de dader.
De richtlijnen vermelden bovendien de factoren die
kunnen worden beschouwd als strafvermindering- en
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strafvermeerderingsgronden. Ten aanzien van de
eerste categorie is de formulering flexibeler dan ten
aanzien van de tweede categorie, zodat de rechter
meer discretionaire bevoegdheden heeft een lichtere
straf op te leggen dan een zwaardere.
Een in 1985 ingestelde `Werkgroep Sancties' bracht
eind 1986 een rapport uit. De werkgroep die als
opdracht had alternatieven voor gevangenisstraf te
bekijken, bekeek opnieuw de mogelijkheid om het
sanctiepakket aan te vullen met 'arrest' (een korte
gevangenisstraf, eventueel in delen ten uitvoer te
leggen), 'split sentences', strafrechtelijke
.
waarschuwing, supervisie, dienstverlening, bemiddeling ('mediation') en/of het opschorten van maatregelen. Uiteindelijk stelde de werkgroep voor in meer
gevallen de opschorting van maatregelen en strafrechtelijke waarschuwingen mogelijk te maken, het
toezicht voor jonge delinquenten in te voeren als een
bijkomende straf en experimenten te starten met
dienstverlening. In mei 1990 werd het Parlement een
wetsontwerp voorgelegd met betrekking tot een
experiment met deze laatste straf, dienstverlening.
Overeenkomstig dit ontwerp worden vier arrondissementen gemachtigd de dienstverlening onder
bepaalde voorwaarden op te leggen. Ms de resultaten
gunstig zijn, zal de dienstverlening op grotere schaal
ingevoerd worden.
Overigens is at eerder wetgeving tot stand gekomen
om het gebruik van de gevangenisstraf terug te
dringen en discretionaire bevoegdheden te vergroten.
In 1990 heeft het Parlement een amendement goedgekeurd op de Wet inzake de Voorwaardelijke Veroordeling (1976/35), met als gevolg dat personen onder
de 18 jaar slechts dan tot een gevangenisstraf veroordeeld kunnen worden, indien daar een dwingende
reden voor is. (Tot voor kort zaten er gemiddeld
ongeveer twintig minderjarigen tussen de 15 en 17
jaar en tweehonderd gedetineerden onder de 21 jaar
in de gevangenissen.)
De politie, het O.M. en de rechter waren alleen
bevoegd om af te zien van maatregelen indien de
wetsovertreding te wijten was aan vergeeflijke onvoorzichtigheid, onnadenkendheid of onwetendheid en
het algemeen belang geen maatregelen noodzakelijk '
maakte. Gezien de strekking van de wet en omdat het
voor politie, O.M. en rechter niet erg duidelijk was
wat bijvoorbeeld onder `vergeeflijke onvoorzichtigheid' moest worden verstaan, waren zij zeer terugFinland
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houdend met de toepassing van deze wettelijke
mogelijkheid. In Finland werd tot voor kort slechts
2% van de zaken geseponeerd in tegenstelling tot de
overige Skandinavische landen.
In 1990 heeft het Parlement deze bevoegdheden
sterk uitgebreid. De politie mag het nemen van
maatregelen achterwege laten of de dader een
waarschuwing geven, wanneer de wetsovertreding
duidelijk van gering belang is en er wegens het plegen
van het delict slechts een boete opgelegd kan
worden.4 Wanneer er sprake is van een slachtoffer
mag de zaak slechts geseponeerd worden wanneer
deze geen claim indient. Als dat we] het geval is, gaat
het dossier, na afronding van het onderzoek, naar het
0.M.5 Het O.M. mag alsnog de zaak seponeren op
grond van de 'geringe ernst', billijkheid of omdat het
toepassen van het strafrecht relatief te duur is. De
officier van justitie zal nu de mogelijkheid krijgen de
delinquent een waarschuwing te geven, een
mogelijkheid die tot nu toe in het Finse strafrecht niet
voorkwam. 6
Voorbeelden van internationale pressie; de Raad van
Europa en de rechten van het slachtoffer
De Road van Europa en het gebruik van de preventieve hechtenis

Finland werd in mei 1989 lid van de Raad van
Europa. Voor die tijd had het land de status van
waarnemer. Op 10 mei 1990 ratificeerde Finland de
conventie van de Rechten van de Mens en van de
Fundamentele Vrijheden. , De Finse wetgeving bleek
in het algemeen te stroken met de uitgangspunten
zoals die gehanteerd worden door de Raad van
Europa. Toch maakte het Finse lidmaatschap
amendementen noodzakelijk,.zoals die welke leidden
tot verkorting van de periode gedurende welke een
verdachte in preventieve hechtenis mag worden
gehouden (1990/361), tot het ontnemen van de
bevoegdheid van de administratie om een voorwaardelijke veroordeling te herroepen op basis van slecht
gedrag (1990/349) en het in het leven roepen van de
mogelijkheid om vanwege een militaire disciplinaire
maatregel, in beroep te gaan bij de gewone rechter
(1990/374 en 1990/375).
Vooral het vraagstuk van de voorlopige hechtenis is
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uitvoerig onderwerp van discussie geweest. In
Finland had de politie het recht de verdachten
verscheidene weken vast te houden, wanneer dat voor
het onderzoek noodzakelijk was. Zo'n lange periode
harmonieerde niet met de wetgeving van andere
Europese landen en met de geest van de Internationale Conventie inzake burger- en politieke rechten.
Aangezien de opsporing van delicten niet alleen in
een wet maar ook in diverse overheidscirculaires was
geregeld, leidde de internationale druk op dit punt tot
twee nieuwe wetten: de Wet inzake de Voorlopige
Hechtenis (1987/449) en de Wet inzake Dwangmiddelen (1987/450). Beide werden op 1 januari 1989
van kracht. Deze nieuwe wetten werden in de eerste
•plaats ingevoerd om de wettelijke waarborgen van de
verdachte te versterken. Daarnaast zijn de rechten en
verplichtingen van verdachten, slachtoffers, getuigen,
enzovoort gedurende het vooronderzoek, in de
nieuwe wet expliciter vastgelegd.
Een van de `nieuwigheden' van de nieuwe
wetgeving is dat alleen de rechter de verdachte in
preventieve hechtenis kan nemen. Het verzoek
daartoe moet zonder uitstel aan de rechter voorgelegd
worden en in ieder geval voor 12.00u op de derde dag
na de arrestatie. 8 De rechter moet binnen vier dagen
na de arrestatie een beslissing genomen hebben.° Het
verhoor door de rechter mag niet langer dan drie
dagen in beslag nemen tenzij de verdachte om
verlenging verzoekt.'°
Verbetering van de positie van het slachtoffer
De rechtspositie van het slachtoffer is in Finland
heel sterk. Hij of zij heeft tijdens de strafrechtelijke
procedure altijd het recht tijdens de procedure zowel
een strafrechtelijke als een civielrechtelijke claim in te
dienen op basis van het gepleegde delict." Van dit
recht wordt in de praktijk veelvuldig gebruik
gemaakt. Een sterke rechtspositie biedt echter geen
waterdichte garantie dat het slachtoffer ook
voldoende hulp en genoegdoening krijgt. De slachtofferbeweging die in de Verenigde Staten en in
Engeland eind jaren zestig en begin jaren zeventig
begon, heeft ook zijn invloed gehad op de discussie
over dit onderwerp in Finland.
Een van de eerste onderwerpen die aan de orde
kwam was de schadeloosstelling door de overheid. In
veel gevallen is de dader of niet gepakt of, als hij wel
Finland
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gepakt is, niet in staat het slachtoffer schadeloos te
stellen. Hoewel alle burgers recht hebben op sociale
zekerheid en de meerderheid van de gezinshoofden
meerdere verzekeringen heeft afgesloten, betekent dit
niet noodzakelijkerwijs dat alle soorten schade zijn
gedekt. Finland heeft als een van de eerste landen in
Europa een 'Wet schadeloosstelling slachtoffers van
misdrijven' ingevoerd (1972/935) krachtens welke
slachtoffers van misdrijven recht hebben op schadeloosstelling door de overheid.
Deze Finse wet is een van de meest veelomvattende
op dit gebied in de wereld. De wet heeft betrekking
op alle persoonlijke schade die voortkomt uit welk
misdrijf dan ook. Personen die persoonlijk letsel of
schade hebben opgelopen hebben het recht op
schadeloosstelling voor medische kosten en andere
relevante uitgaven wegens invaliditeit, gederfde
inkomsten en wegens kosten ter vervanging van
kapotte kleding, brillen enzovoort. De werkgever van
het slachtoffer heeft recht op schadeloosstelling
wanneer hij, gedurende een periode dat het slachtoffer niet in staat was te werken, hem heeft doorbetaald. Schade toegebracht aan eigendommen door
een rechtspersoon, alsook schade die het slachtoffer
exceptioneel zwaar treft, wordt ook door deze wet
gedekt.
In juli 1990 rondde het Ministerie van Justitie een
advies af om de schadeloosstelling door de overheid
verder uit te breiden, teneinde ook pijn en lijden te
dekken en om, bij misdrijven als verkrachting en
bedreiging, de mogelijkheid te scheppen smartegeld
uit te keren wegens geestelijk lijden. Schadeloosstelling door de overheid is echter slechts een aspect
van slachtofferhulp. Finland heeft op dit moment nog
geen bureaus slachtofferhulp en geen zelfbulpgroepen
zoals in andere West-Europese landen. Hoewel
slachtoffers dezelfde rechten hebben als elke andere
burger, op de algemene voorzieningen van lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, is het
ontbreken van speciale slachtofferzorg een bron van
zorg.

Slotopmerkingen
Het Finse strafrecht heeft de laatste honderd jaren
een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. In de
jaren dertig en veertig zijn nieuwe bepalingen
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ingevoerd betreffende de `behandeling' van jeugdige
delinquenten en van recidivisten (later weer
gewijzigd). De decriminalisering van `delicten' als
openbare dronkenschap, echtscheiding, prostitutie en
homoseksualiteit heeft plaatsgevonden. Nieuwe
delicten als dronken rijden, milieudelicten en economische delicten zijn opgenomen. Tenslotte is in
bepaalde gevallen de strafmaat aangepast, de
dagboete en de voorwaardelijke gevangenisstraf
ingevoerd en de opsluiting in een verbeteringsgesticht
afgeschaft.
Van het Wetboek van Strafrecht van 1889 zijn
slechts weinig bepalingen ongewijzigd gebleven. De
maatschappij zelf is grondig gewijzigd evenals enkele
van de fundamentele uitgangspunten die ten
grondslag liggen aan het strafrecht en de beheersing
van de criminaliteit. Misschien ligt de belangrijkste
verandering in het feit dat men zich is gaan realiseren
dat het gedrag van mensen niet in de hand gehouden
kan worden door strafrechtelijke sancties alleen, en
dat het strafrechtelijk systeem op zich sociale en
economische kosten met zich meebrengt. In Finland
is het strafrecht sterk aan het veranderen omdat men
inziet dat de rol van het strafrecht aan het veranderen
i s.
Noten
' Het strafniveau in Finland (en
in andere Skandinavische landen)
is niet hoog, indien dit wordt
vergeleken met de strafpraktijk in
andere Euopese landen.
Bijvoorbeeld 'marketing
offences', misdrijven in de sfeer
van kredietverlening, industriele
spionage en boekhoudkundige
vergrijpen.
3 ,Hoofdstuk van het Wetboek van
Sirafrecht, aangenomen bij wet
van 1976/466.
4 Sectie 14 van de Politiewet
1966/84, aangenomen bij wet van
1990/300.
Sectie 43 van Wet op de
voorlopige hechtenis.
6 Secties 15-15d van de Wet op de
strafrechtshandhaving, aangenomen bij wet van 1990/301.
Finland maakte een voorbehoud

Finland

in verband met deze ratificatie ten
aanzien van artikel 6. Volgens dit
artikel kunnen mondelinge
verhoren niet alsnog worden
gehouden in geval van beroep. De
plannen voor de hervorming van
de beroepsprocedure reppen
echter van deze mogelijkheid.
Sectie 13, van de Wet op Dwangmiddelen, aangenomen bij wet
van 1990/361.
9 Sectie 14 van dezelfde wet.
'° Sectie 17 van dezelfde wet.
" Hoofdstuk 14, secties 3 en 8
van het Wetboek van Strafvordering.
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'rebel 1: De working van het strafrechissysteem in Finland, 1950-1987;
enkele kerncijfers

Ophelderingspercentagern
- vermogensdelicten
- geweldsdelicten
Veroordeelde wetsovertreders
(in duizendtallen)
- vermogensdelicten
- geweldsdelicten

1950

1960

1970

1980

1987

65
96

64
95

52
90

51
89

52
86

8
3

8
3

13
5

33
11

36
12

Kleine boetes
(in duizendtallen)
Dagboetes •
(in duizendtallen)

92

120

188

193

296 121 341 ( 3 )

Voorwaardelijke
vrijheidsstraffen
duizendtallen) 3 4 5 14 14
Onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen (in
duizendtallen)

6

7

10

10

10

Iotale gedetineerdenpopulatie per
1 januari (in duizendtallen)

8

7

5

5

4

Mediaan lengte van vrijheidsstraffen
(in maanden) (4 )
- alle delicten
7,6
- vermogensdelicten
9,8
- geweldsdelicten
8,6

5,9
7,7
6,4

5,0
6,6
5,7

3,7
4,6
4,9

3,2
3,3
3,9

1. Het ophelderingspercentage word) berekend als het aantal misdriven dat
gedurende een kalenderjaar wordt opgelost, gedeeld door het aantal misdrijven dat gedurende dat jaar bij de politie wordt aangegeven.
2. Daarenboven werden 5.800 aanvullende dagboetes opgelegd.
3. Daarenboven werden 5.988 aanvullende dagboetes opgelegd.
4. De mediaan is de middelste waarde van eon aantal op grootte geordende
cijfers.
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Politie, gevangeniswezen en
jeugdrecht in Be!gig
prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut, prof. dr. T. Paters,
prof. dr. L. Walgrave*

Het beleid inzake het politiewezen

Het jaar 1985 kan zonder omhaal van woorden een
rampjaar op het vlak van de openbare orde en
veiligheid worden genoemd. Terwijl zich op 29 mei
voor het oog van de wereld onverwacht het openbare
orde-drama op de Heizel voltrok, bewerkstelligden in
het najaar de aanslagen van de CCC en die van de
tende van Nijvel' een lugubere climax in de
openbare onveiligheid. Deze aangrijpende incidenten
deden toen direct vele, vele vragen rijzen over de
effectiviteit en de integriteit van het politiewezen, dus
van de betrokken politiediensten en de boven hen
gestelde autoriteiten. En vanzelfsprekend was een van
de kernpunten in die discussie: welk beleid is er
inzake dat politiewezen tot nu toe gevoerd en welk
beleid zal er gevoerd moeten worden?
Het beleid voor 1985
Gewoonlijk wordt gezegd dat er tot dan toe, tot
1985, `geen beleid' is gevoerd. Deze uitspraak zegt
echter niet zoveel. Ze verhult zelfs meer dan ze
ogenschijnlijk onthult. Het is ongetwijfeld waar dat er
tot voor kort door de meest betrokken ministers, die
van Binnenlandse Zaken en Justitie, nimmer een min
of meer uitvoerig plan op tafel is gelegd waarin wordt
aangegeven wat zij met de gehele reguliere politie
voor hebben. Met reguliere politie wordt in dit geval
gedoeld op de rijkswacht (een militair landelijk
* De auteurs zijn als hoogleraar verbonden aan de Afdeling
Strafrecht, Strafvordering en Criminologie van de Katholieke Universiteit Leuven. C. Fijnaut is tevens hoogleraar
criminologie aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. De
auteurs zijn respectievelijk verantwoordelijk voor de
paragrafen over het politiewezen, het penitentiair beleid en
het jeugd(beschermings)recht.

74

Justitiole Verkenningen, jrg. 16, nr. 9, 1990

verspreid politiekorps van ruim 16.000 man), de
gemeentepolitie (een samenstel van zo'n 600 korpsen,
korpjes en eenzaten, met een totale sterkte van
eveneens zo'n 16.000 mannen en vrouwen), de gerechtelijke politie (naast een klein commissariaat-generaal
22 arrondissementele brigades waarvan de totale
sterkte zo'n 1.200 manschappen bedraagt) en de
veiligheid van de staat.
Niettemin was men zich in de opeenvolgende
regeringen wel bewust van het feit dat er tussen deze
noch functioned l noch territoriaal van elkaar onderscheiden diensten grote organisationele onevenwichtigheden bestaan en mede hierdoor niet alleen
aanzienlijke coordinatieproblemen maar ook scherpe
competitieproblemen. Dit kan in elk geval worden
opgemaakt uit diverse regeringsakkoorden en
regeringsverklaringen die tussen 1970 en 1985 werden
gesloten respectievelijk afgelegd. Hierin wordt bij
herhaling gesteld dat het noodzakelijk is om in het
kader van een te ontwikkelen algemene conceptie van
het politiebestel de taken tussen de uiteenlopende
diensten te herverdelen. Van al deze goede
voornemens is echter niets terecht gekomen. Geen
enkele regering heeft in de besproken periode een
bepaalde conceptie uitgewerkt dan wet meer concrete
algemene problemen, zoals de onderlinge taakverdeling, proberen op te lossen.
Waarom noch het een noch het ander is gebeurd,
valt niet precies te zeggen. Hier zijn zeker algemene
kwesties als de snelle wisseling van regeringen en het
oplopend begrotingstekort mede debet aan geweest.
Ook specifieke factoren als gebrek aan interesse voor
het politievraagstuk bij leidende politici en onvoldoende deskundigheid op dit punt in de `politiedepartementen' mogen bepaald niet worden uitgevlakt.
Vast staat alleen dat de enkele poging die ondanks
alles wel is ondernomen om het politievraagstuk te
temperen, is stukgelopen op de grote tegenstellingen
die zich tussen de genoemde diensten en hun
overheden openbaarden.
Hiermee is echter niet gezegd dat er in al die tijd
`geen beleid' is gevoerd. Hooguit kan worden gezegd
dat er geen (positief!) algemeen beleid gevoerd is.
Want er is in zekere zin wel degelijk een beleid
gevoerd, in deze negatieve zin namelijk dat elke
minister ruimte heeft gekregen om die dienst waar hij
in het bijzonder verantwoordelijk voor is, uit te
bouwen, te moderniseren, aan te passen of wat dan
Belgie
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ook. Met als algemeen gevolg, dat wel, dat de verhoudingen in het hele bestel alsmaar problematischer,
conflictueler werden. En dit vooral ook omdat de
opeenvolgende betrokken bewindslieden de gegeven
mogelijkheden niet allemaal gelijkelijk hebben benut
om 'het nodige' voor tun' dienst te doen.
Zo is er in de tweede helft van de jaren zeventig
bijvoorbeeld naar verhouding vrij fors genvesteerd in
de rijkswacht en zijn er sinds het begin van de jaren
tachtig ook meer en meer maatregelen ten gunste van
de gemeentepolitie genomen, onder meer in de sfeer
van de opleiding, de uitrusting en de huisvesting. De
gerechtelijke politie stond al die tijd echter als het
ware ter plaatse te trappelen. Het is dan ook niet voor
niets dat speciaal tussen deze politie en de rijkswacht,
met haar eigen opsporingseenheden (de BOB's), de
spanningen alsmaar hoger opliepen. En het felt dat in
1984 door toedoen van de ministerraad niet bij de
gerechtelijke politie maar bij de rijkswacht speciale
eenheden voor observatie en arrestatie werden
opgericht met het oog op de preventieve en repressieve bestrijding van terreur, heeft hun onderlinge
verstandhouding zeker geen goed gedaan. De gerechtelijke politie heeft zichzelf immers altijd beschouwd
als de dienst die in 1919 juist voor de uitvoering van
zulke taken werd opgericht.
Het beleid na 1985
De terreurproblemen die in 1985 zo hoog opliepen,
en niet alleen het geloof in de effectiviteit maar ook
in de integriteit van enkele politiediensten zwaar
aantastten, waren kennelijk nog niet ernstig genoeg
om de toenmalige regering ervan te overtuigen dat
het onderhand hoog tijd was om op een positieve
manier werk te maken van een algemeen politiebeleid. Zij liet het deze keer dan wel niet helemaal
over aan de betrokken ministers om wat te doen,
maar zette zelf toch ook geen duidelijke stap in de
richting van zulk beleid. Haar algemene maatregelen
beperkten zich tot enkele pogingen om een zekere
taakverdeling tussen de politiediensten tot stand te
brengen. Dat wil zeggen tussen de rijkswacht en de
gemeentepolitie. Want de verhouding tussen de
rijkswacht en de gerechtelijke politie werd daarentegen nog meer op scherp gezet, met name door
oprichting van een (23e) nationale brigade bij deze
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politie, speciaal voor de bestrijding van zeer zware
criminaliteit.
Dat er sinds enkele maanden, om precies te zijn
sinds 5 juni 1990, toch een beleidsplan voor de gehele
reguliere politie ligt, is dan ook niet te danken aan de
huidige regering als wel aan het parlement. Enkelen
van zijn leden hebben zich vanaf 1985 namelijk
enorm beijverd voor de instelling van een parlementaire onderzoekscommissie die zich zou moeten
verdiepen in organisatie en werking van politie en
justitie op het vlak van de terreurbestrijding, al dan
niet in relatie tot de `bende van Nijvel'. En hun strijdbaarheid werd in 1987 eindelijk beloond. Er werd een
commissie in het leven geroepen, met de opdracht om
hun organisatie en werking op het genoemde vlak in
het algemeen te onderzoeken. Deze commissie heeft
zich echter niet aan die opdracht gehouden en heeft
duidelijk ook geprobeerd helderheid te verschaffen
over de identiteit van de bende. Maar dit - niettegenstaande veel geruchtmakende ondervragingen zonder enig succes. Wel heeft zij zich middels dit
verkapte opsporingsonderzoek een beeld kunnen
vormen van de redenen die in de hand hebben
gewerkt dat ook voor de politie en justitie haar
identiteit verborgen is gebleven.
Tot de voornaamste problemen in de organisatie en
werking van het politiebestel moeten volgens de
commissie de volgende worden gerekend:
- het gebrek aan coordinatie, ja, de regelrechte
competitie tussen de betrokken diensten: rijkswacht,
gerechtelijke politie en veiligheid van de staat;
- het gebrek aan materiele, personele en juridische
middelen om voldoende weerwerk te kunnen bieden
tegen (gewelddadige) georganiseerde misdaad: het
tekort aan goede bewapening, voertuigen en verbindingen; het ontbreken van een wettelijke regeling met
betrekking tot informatie en infiltratie, enzovoort;
- het gebrek aan adequate leiding door de magistratuur aan de politiele onderzoeken;
- de sfeer van wantrouwen tussen de onderzoekers,
nog aangewakkerd door ernstige anonieme bedreigingen jegens sommigen van hen.
Om aan deze en andere problemen het hoofd te
bieden is de commissie niet met voorstellen tot rigoureuze ingrepen in het politiebestel op de proppen
gekomen. Zij heeft zich voorstander getoond van een
beleid waarin enerzijds de arrondissementscommisBelgiii
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saris - in de bestuurlijke sfeer - en anderzijds de
Procureur des Konings - in de gerechtelijke sfeer verantwoordelijk worden gesteld voor de coardinatie
tussen de betrokken diensten en instellingen. Verder
komt zij op voor de inrichting van een extern
controle-orgaan ten aanzien van de politiediensten.
Ook pleit zij voor de opbouw van een nationaal
instituut voor de criminalistiek. En tenslotte wijst zij
op de noodzaak van een wettelijk kader voor de
beoefening van proactieve recherche.
De regering heeft in haar beleidsplan van 5 juni
maar ten dele gehoor gegeven aan de wensen van de
commissie. Zij heeft vanzelfsprekend geen moeite met
de gedachte dat er meer en beter moet warden
gecoordineerd, maar zij wil deze bemiddelende rot
toevertrouwen aan een plaatselijk vijflioeksoverleg
tussen burgemeesters, procureurs des Konings en
chefs van de drie reguliere politiediensten. Verder
stelt zij voor am enerzijds de gemeentepolitie op een
aantal vlakken - opleiding, interne organisatie en
uitrusting - te moderniseren en anderzijds de organisatie van de gerechtelijke politie meer te stroomlijnen
dat wil zeggen te centraliseren. Hier komt echter als
een meer wezenlijk punt bij dat de regering van plan
is am beheer van de rijkswacht over te hevelen van
het Ministerie van Landsverdediging naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met een zeker
medebeheer van het Ministerie van Justitie waar het
om de justitiele taken gaat. Deze verandering
verschaft eindelijk de mogelijkheden om een
deugdelijke coOrdinatie tussen de drie genoemde
diensten tot stand te brengen, en kan op den duur
wellicht leiden tot een zekere integratie van specifieke
onderdelen, zoals de opsporingseenheden.
Verder wit de regering niet slechts op een enkel
punt, zoals de infiltratie, een wettelijk kader voor het
politie-optreden scheppen. Zij voelt er daarentegen
veel meer voor am een zogenaamde wet op de politiefunctie te verwezenlijken waarin onder meer de
relaties tussen de verantwoordelijke overheden
(onderling) en tussen deze overheden en de politiediensten warden vastgelegd, en oak de bevoegdheden
van politiemensen en de methodes die ze kunnen
aanwenden. Om de werking van de politie- en infichtingendiensten strakker te laten controleren is de
regering van plan am de oprichting van een parkmentaire politiecommissie te bevorderen. Tenslotte
wil de regering komen tot de verwezenlijking van een
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`dienstencentrum' voor alle reguliere politiediensten,
waarin niet alleen een nationaal instituut voor criminalistiek maar ook de verbindingen, de informatiesystemen en andere worden ondergebracht.
Tot besluit
Het politiebeleid dat nu op stapel staat is niet
vlekkeloos. In het bijzonder is het een heel zwak punt
dat de organisatie van de staande magistratuur en de
positie van de onderzoeksrechter niet mee worden
heroverwogen. Maar, afgezien van een kwestie als
deze, gaat het hier om een plan dat ruime mogelijkheden bevat om het Belgische politiewezen in diverse
opzichten aanzienlijk te verbeteren. De regering is
momenteel druk doende om gestalte te geven aan
haar voornemens. De wijze waarop dit gebeurt zal
ons over enkele maanden in staat stellen te beoordelen of de verwachtingen die zijn gewekt, ook
mettertijd zullen worden ingelost.
De status quo in het penitentiair beleid
Overbevolking als beleidspobleem
Er kan in Belgie nauwelijks gesproken worden van
een planmatig ontwikkeld penitentiair beleid waarbij
de overheid, in casu de minister van Justitie, vooraf
een bepaalde koers uitzet, prioriteiten bepaalt,
daarvoor budgettaire voorzieningen treft en dan op
de uitvoering ervan in het parlement wordt aangesproken. Terugblikkend op het 'de facto' beleid van
de jaren tachtig kan opgemerkt worden dat zich dit
wat het gevangeniswezen betreft, grotendeels beperkt
tot een soort crisisbeleid waarbij men voortdurend
achter feiten en gebeurtenissen aanholt. Het probleem
dat overheersend de aandacht opeist is de overbevolking van de strafinrichtingen. Er is niet alleen het
feit dat de beschikbare capaciteit van 5.868 cellen
haast permanent ruim wordt overschreden, maar dat
zich deze overbevolking daarenboven concentreert in
de arresthuizen van de grote steden. Het was in de
jaren tachtig dan ook geen uitzondering dat in beide
Brusselse gevangenissen twee tot drie gedetineerden
samen een cel moesten delen. Deze toestand lag,
samen met andere daaruit resulterende knelpunten
(hygiene, overbelasting van het bewakings- en het
Belgiii
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administratief personeel, gebrek aan soepele bezoekmogelijkheden, beperking van de tewerkstelling van
gedetineerden), aan de basis van herhaaldelijke en
gewelddadige gevangenisopstanden waarbij de
beschikbare infrastructuur (cellulaire en administratieve voorzieningen) zwaar werd beschadigd (onder
andere de gevangenis van St. Gillis in 1987).
Nieuwe trends in de samenstelling van de penitentiaire bevolking

Wat betreft de verklaring van deze toestand dient te
worden gewezen op de relatieve groei van het aantal
voorlopig gehechten binnen de totale gevangenisbevolking. Terwij1 het totaal aantal opsluitingen per jaar
in de penitentiaire instellingen schommelt rondom de
20.000 eenheden (minimum 17.308 (1988) en een
maximum van 22.670 (1983)), varieert de gemiddelde
dagbevolking tussen een uitzonderlijk minimum van
5.784 (1981) en een maximum van 6.728 gedetineerden (1984) dat praktisch ieder ander jaar werd
benaderd. Men kan dus geenszins spreken van een
spectaculaire groei maar eerder van een beperkte
gollbeweging wat de ontwikkeling van de gevangenisbevolking in de jaren tachtig betreft. Binnen deze
relatief stabiele opsluitingscijfers tekenen zich
evenwel een drietal merkwaardige tendensen af die
een duidelijk profiel verlenen aan de penitentiaire
beleidsproblematiek.
Op de eerste plaats groeit nu reeds sedert twintig
jaren het aandeel van de voorlopig gehechten binnen
de totale detentiepopulatie. In de dagpopulatie omvat
deze categorie de laatste drie jaren 33 tot 35%. In
1977 bedroeg het aandeel van deze categorie in de
dagpopulatie slechts 15,6%. In het totaal van de
opsluitingen per jaar omvat deze categorie ongeveer
45% van de bevolking. Daaraan moeten nog groepen
worden toegevoegd die op basis van een vergelijkbaar
voorlopig statuut worden ingesloten, namelijk
minderjarigen in voorlopige bewaring en vreemdelingen ter beschikking van de openbare veiligheid.
Voegt men daaraan de nog niet definitief veroordeelden toe dan benadert de groep van gedetineerden
met een voorlopige titel van opsluiting de 70% van
het aantal jaarlijkse opsluitingen.
Een tweede uitgesproken tendens inzake de samenstelling van de penitentiaire bevolking is de aangroei
van de groep vreemdelingen. Terwij1 in Belgie vreem80
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delingen 9% van de totale bevolking omvatten, vertegenwoordigen zij in het Belgisch gevangeniswezen in
het begin van de jaren tachtig gemiddeld 22% van de
dagpopulatie. Dit cijfer is inmiddels gestegen tot 32%.
Dit betekent dat meer bepaald in de Brusselse gevangenissen de vreemdelingen de meerderheid vormen
binnen de totale groep gedetineerden. Deze ontwikkeling kan niet worden los gezien van de voortdurende groei van de categorie `vreemdelingen ter
beschikking van de openbare veiligheid' die als
administratief gehechten moeten worden beschouwd.
In de jaarpopulatie is deze categorie gegroeid van 5%
in 1985 tot bijna 15% in 1988.
Een derde opmerkelijke trend in de ontwikkeling
van de penitentiaire bevolking is de voortdurende
groei van de deelcategorie langgestraften. Sedert 1982
is de groep van levenslanggestraften in de dagpopulatie verdrievoudigd (van 69 naar 198). De groep
gedetineerden met straffen van meer dan vijf jaar is in
dezelfde periode toegenomen van 361 tot 960 gedetineerden. Deze vrij spectaculaire toename van het
aantal langgestraften plaatst het gevangeniswezen op
termijn voor een nieuw structureel gegeven waarop de
beleidsvoering vooralsnog niet is afgestemd. Men
mag verwachten dat juist deze groep in de onmiddellijke toekomst steeds zwaarder zal gaan drukken
op beleid inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling.
Binnen deze groep neemt vooral de categorie toe die
door een cumul van zware correctionele straffen
slechts zeer laattijdig voor een voorwaardelijke invrijheidstelling (na 2/3 van de straf) in aanmerking
komt.
Het gevoerde crisisbeleid

Inderdaad kan men het penitentiair beleid in de
jaren tachtig zien als een crisisbeleid dat slechts corrigerend, dit wil zeggen post factum, probeert greep te
krijgen op het probleem van de overbevolking. Op
het vlak van een meer structurele aanpak hebben de
ministers van Justitie bij gelegenheid van de
bespreking van de begroting in de jaren tachtig
herhaaldelijk beloftes afgelegd in verband met de
hervorming van de wet op de voorlopige hechtenis.
Via een nieuwe wet zou de toegangsdrempel tot de
gevangenis gevoelig moeten worden verhoogd. Deze
wet is er uiteindelijk op 20 juli 1990 gekomen. Op 1
december 1990 is de nieuwe wet in werking getreden.
Belgie
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Met de volgende ingrepen wordt geprobeerd om een
selectievere toepassing van de voorlopige hechtenis te
bekomen:
- strikte reglementering van de aanhouding ter
voorgeleiding (politie-arrestatie);
- het bevel tot medebrenging en de gerechtelijke
aanhouding;
- verscherping van de criteria waaronder een bevel
tot aanhouding kan afgeleverd worden (volstrekte
noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid; het
feit moet een correctionele hoofdgevangenisstraf van
een jaar of een zwaardere straf tot gevolg kunnen
hebben; afschaffing van het bevel tot aanhouding van
rechtswege);
- versterking van de rechtspositie van de verdachte;
- versoepeling van de mogelijkheden tot opheffing
van het bevel tot aanhouding;
- de introductie van alternatieven voor de voorlopige
hechtenis (vrijheid onder voorwaarden).
Wat het reele effect van deze ingrepen zal zijn valt
nu nog moeilijk in te schatten. Er is op zijn minst
nood aan een degelijke follow-up om het effect van
de wijziging te meten. Voor de rest is de strijd tegen
de overbevolking gevoerd met het herhaaldelijk
inschakelen van noodmaatregelen die een tijdelijke
verlichting in het probleem van de overbevolkingsdruk teweeg brachten.
De noodmaatregelen zijn vooral gericht op het
kwantitatief herleiden van de groep gedetineerden
met korte effectieve gevangenisstraffen. Daartoe werd
in de loop van de jaren tachtig gebruik gemaakt van
de volgende noodoplossingen: collectieve voorlopige
invrijheidstellingen met het oog op gratieverlening;
het ambtshalve vervroegd invrijheidstellen van gedetineerden met een straf tot drie maanden; het verzoek
aan de procureurs-generaal om tijdelijk de vervangende gevangenisstraffen bij niet-betaling van de
boete niet uit te voeren. Tegenover het voordeel van
het tijdelijk wegnemen van de druk van de overbevolking in de gevangenis staat enerzijds het
ongenoegen van de magistratuur die vaststelt dat
opgelegde straffen niet of marginaal worden uitgevoerd, maar staat anderzijds ook een vorm van rechtsongelijkheid doordat afhankelijk van de toevallige
periodes van penitentiaire overbevolking de ene
veroordeelde de kans loopt op een effectieve
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vrijheidsberoving terwijl de andere met een identieke
veroordeling de dans ontspringt..
Tijdens de beschouwde periode blijkt de
beschikbare werkkracht in het gevangeniswezen
zozeer te zijn opgebruikt door het bezigzijn met de
`hoteliersfunctie' dat er met moeite nog een wat meer
verheven aandachtspunt in het beleidsblikveld is
verschenen. Ook het gevecht om bij de besparingen
door de overheid de afbrokkeling van het personeelskader tegen te gaan en tenminste de status quo van
het begin van de jaren tachtig te behouden heeft de
armslag van het bestuur lamgelegd. Op een voorzien
kader van in totaal 4.443 functies, varierend van
directeurs- tot bewakingsfuncties, blijken op 31 maart
1988, 238 functies niet te zijn ingevuld. In de sociale
dienst werden jarenlang geen aanwervingen gerealiseerd en werd het ontbrekend personeel op onregelmatige tijdstippen vervangen door maatschappelijk
werkers met een tijdelijk statuut. Zulks illustreert
zowel de teloorgang van een efficiente dienstverlening
als het gebrek aan een beleid dat betrokken is op de
maatschappelijke rentegratie van de invrijheid
gestelde gedetineerden.
De verwaarloosde thema's van het penitentiair beleid
Heel wat discussiepunten die met betrekking tot het
penitentiair beleid in de loop van de jaren tachtig
werden geInitieerd door onder andere de Hoge Raad
voor Penitentiair Beleid, de Liga voor Mensenrechten, de Koninklijke Commissie der Beschermingscomites, het Ontwerp van Strafwetboek van de
Koninklijke Commissaris voor de hervorming van het
strafrecht hebben hun neerslag gevonden in tat van
publikaties. De hervorming van de voorwaardelijke
invrijheidstellling, de regeling van een rechtspositie
voor de gedetineerde, de invoering van het systeem
van een strafuitvoeringsrechtbank, de hervorming van
de bestuurscommissie, de invoering van alternatieven
voor de vrijheidsberovende straf, het zijn allemaal
thema's waaraan in de zogenaamde betrokken milieus
ruim aandacht is besteed. Een kenmerk hebben ze
nochtans alien gemeen en dat is dat geen enkel van
de besproken voorstellen aanleiding heeft gegeven tot
welkdanige toepassing in de praktijk. Interessante
ideeen zijn blijven steken in de fase van advies,
voorstel of ontwerp. Het is alsof er geen uitwisseling
tot stand is gekomen tussen de directe beleidsverantBelgiii
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woordelijken en de in het penitentiair beleid geInteresseerde verenigingen en instanties.
In de luxueus uitgegeven brochure bij de begroting
van Justitie 1989 onder titel Net niet uit balans komt
men wat het gevangeniswezen betreft eigenlijk niet
veel verder dan de opsomming van de hierboven
besproken knelpunten namelijk: personeel en salaris,
capaciteitstekort en (ver)bouwplanning, toepassing
van de voorwaardelijke en de voorlopige invrijheidstelling, de gratieverlening en het probleem van de
voorlopige hechtenis. Aileen wat dit laatste punt
betreft werd er in 1990 een vooruitgang geboekt door
de invoering van de nieuwe wet. Of het verhoopte
effect daarmee ook zal worden bereikt moet
vooralsnog worden afgewacht.
En wat voor de jaren negentig?
Vooruitblikkend op de jaren negentig kondigen
zich wat het penitentiair beleid betreft opdrachten
aan die heel wat meer beleidsvisie vereisen dan de tot
nog toe gevoerde overlevingsstrategie. Wat de nieuwe
wet op de voorlopige hechtenis betreft dient het effect
van meet af aan via een follow-up onderzoek in kaart
gebracht en te worden geevalueerd. Mocht er een
gunstige ontwikkeling uit voortvloeien in de zin van
een duidelijke afname van het aantal voorlopig
gehechten, dan zal terzelfdertijd een sterke stimulans
moeten worden gegeven in de richting van de
toepassing van de alternatieve straffen. Hiermee moet
worden voorkomen dat er na korte tijd een terugstroom naar de penitentiaire instellingen ontstaat in
de vorm van effectieve korte gevangenisstraffen. De
input moet met andere woorden goed onder controle
worden gehouden.
Daarnaast tekent er zich een belangrijke opdracht
af in de sfeer van de output. Vermits de langdurig
gestrafte gedetineerden steeds nadrukkelijker
aanwezig zijn kan men nu reeds via extrapolaties
berekenen wat daarvan in de komende tien jaren het
effect zal zijn. Gebaseerd op een realistische
inschatting van de omvang van deze categorie zal dan
zowel aan het regime, de personeelsondersteuning, de
begeleiding als aan het systeem van de voorwaardelijke invrijheidstelling moeten worden gewerkt. De
op 20 mei 1981 ingevoerde circulaire inzake de
negatieve selectie in het kader van de procedure
gevolgd bij de voorbereiding van de beslissing tot
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voorwaardelijke invrijheidstelling zal meer en
grondiger dan nu het geval is de actie van het
penitentiair personeel moeten leiden.
Men zal ook niet kunnen nalaten dringend werk te
maken van enkele problemen die men in de jaren
tachtig al te zeer uit de weg is gegaan. Ons land is toe
aan een herformulering van het algemeen reglement
voor de gevangenissen (KB 21 mei 1965) en van de
algemene (12 juli 1971) en bijzondere (14 mei 1971)
instructies in de richting van een gefornialiseerd
penitentiair recht, geregeld bij wet. In het licht van de
op 12 februari 1987 door het comite van ministers
goedgekeurde Europese Gevangenisregels dienen
volgens werkbare procedures afdwingbare rechten te
worden ingevoerd. Daarbij zal op zijn minst de
aandacht moeten uitgaan naar volgende aspecten van
het regime: disciplinaire interventies, externe
contacten, tewerkstelling en vorming.
Een andere tot nog toe verwaarloosde opdracht is
het gesprek dat tussen justitie en de gemeenschappen
in ons land moet worden gevoerd. De staatshervorming heeft de gemeenschappen de bevoegdheid
van de sociale zorg met betrekking tot de reclassering
van gedetineerden toevertrouwd. De gemeenschappen
zijn via de daarvoor opgerichte diensten voor forensisch welzijnswerk de aangewezen bevoorrechte
partners voor justitie om de hulpverlening aan alle
categorieen van gedetineerden te ontwikkelen. De
reeds jarenlang bewegingloze patstelling, waarin men
door gebrek aan overleg is terecht gekomen, dient
doorbroken en omgevormd tot een intensief samenwerkingsverband dat de betrokkenheid van de samenleving op de gevangenis en vice versa tot prioriteit
van het penitentiair beleid bevordert.
Tien jaar beleid inzake jeugd(beschermings)recht
De formele maatschappelijke reactie op de jeugddelinquentie in Belgie is in de loop van de jaren
tachtig grondig gewijzigd. Het uitgesproken Jeugdbeschermingsrecht, gereguleerd door de centrale wet op
de Jeugdbescherming van 8 april 1965, is nu verdeeld
over diverse benaderingswijzen onder de bevoegdheid
van de Vlaamse, respectievelijk Waalse Gemeenschap
en van het nationale Ministerie van Justitie. De
Vlaamse Gemeenschap heeft reeds duidelijk
geopteerd voor een Jeugdbijstand en wellicht zal de
Belgio
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Franse Gemeenschap eenzelfde optie nemen. Het is
nog onduidelijk of het Ministerie van Justitie echt zal
kiezen voor een complementair Jeugd sanctierecht.
Een kort historisch overzicht
De wet van 8 april 1965 op de Jeugdbescherming
voorzag, behoudens enkele uitzonderingen, geen
straffen voor `als misdrijf omschreven feiten', begaan
door minderjarigen tot de leeftijd van achttien jaar.
De Jeugdrechtbank sprak alleen maatregelen uit in
het belang van de minderjarige. Het gamma van
beschikbare maatregelen maakte geen onderscheid
tussen delinquenten, minderjarigen 'in gevaar' of
`statusdelinquenten' (spijbelaars, weglopers,
enzovoort). Naast de Jeugdrechtbank bestond per
gerechtelijk arrondissement nog een Jeugdbeschermingscomite, dat voorzag in vrijwillige hulpverlening
aan minderjarigen 'in gevaar' en hun gezinnen.
Vanaf het begin van de jaren zeventig werd deze
wet hevig bekritiseerd. Men wees op de onvoldoende
rechtswaarborgen, de rechteloze situatie van de
beschermde jongeren, de feitelijke onmogelijkheid tot
hulpverlening, het gebrek aan positieve resultaten.
(Walgrave, 1973; Van De Kerchove, 1976; De Bock,
1976; Verhellen, 1978; Walgrave, 1978; Dupont,
1979)
De wet op de Staatshervorming van 8 augustus
1980 gal de bevoegdheid over de Jeugdbescherming
door aan de twee Belgische Gemeenschappen,
vermits zij als een `persoonsgebonden materie' werd
beschouwd. Uitzondering werd gemaakt voor de
bepalingen van burgerrechtelijke, strafrechtelijke en
rechtelijke aard. Toen kon het getouwtrek beginnen.
Van 1980 tot nu is de Belgische Jeugdbescherming
geanimeerd, maar ook verlamd geweest door
discussies tussen de nationale en gemeenschapsoverheden. Argumenten gingen in op het verschil in visie
op de bejegening van jonge delinquenten, maar
betroffen ook zeer dikwijls puur politieke bevoegdheidstwisten tussen de overheidsinstanties en zelfs
partijpolitieke berekeningen. Het verloop van de
wettelijke, administratieve, personeels- en werkingsproblemen kan het best worden gevolgd via het
tijdschri ft Panopticon, in bijzonder de tweemaandelijkse rubriek Jeugdbescherming en Bijzondere
Jeugdzorg (Panopticon, 1980-1990).
In augustus 1982 diende de toenmalige minister van
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Justitie Gol een voorontwerp van wet in, waaruit
bleek dat hij zich bevoegd achtte inzake het maatregelenpakket van de jeugdrechter, de erkenning van de
prive-instellingen die minderjarigen opnemen, de
rijksinstellingen en de sociale diensten bij de jeugdrechtbanken. In de memorie van toelichting bleek de
maximalistische visie op de bevoegdheid van de
nationale overheid en een duidelijke keuze voor een
meer repressieve aanpak van de jeugddelinquentie,
gekaderd in een beter stelsel van rechtswaarborgen.
Ondertussen had echter ook de Vlaamse Gemeenschapsminister van Gezin en Welzijnszorg Steyaert
enkele kleinere voorontwerp-Decreten opgesteld, die
aangaven dat zij zich bevoegd achtte inzake de
maatregelen van de Jeugdrechtbank en inzake de
erkenning van alle prive- en rijksinstellingen. Ook de
Waalse Gemeenschapsminister legde een breder
opgesteld Decreet voor. Op 20 juni 1984 leverde de
Raad van State haar advies af. Het trad nagenoeg
over de hele lijn de opvatting bij van de minister van
Justitie. Het steunde daarvoor op een restrictieve
opvatting van het begrip `persoonsgebonden materies'
en het mat de maatregelen van de Jeugdrechtbank
een strafrechtelijk karakter aan.
Bij de Franse Gemeenschap van Belgie werden er
als gevolg daarvan nog weinig diepgaande initiatieven genomen. Diverse ontwerpdecreten werden
opgesteld, doch geen enkele kreeg acht van wet. De
concrete praktijk is de jongste tien jaar vanzelfsprekend geevolueerd, maar de structurele reorganisatie is nog niet gebeurd, zodat de klassieke wet van
1965 in feite nog steeds van kracht is in de Franse
Gemeenschap.
De Vlaamse Gemeenschap, daarentegen, zette toch
door. Op 27 juni 1985 keurde de Vlaamse Raad een
Decreet goed inzake de Bijzondere Jeugdbijstand, dat
een maximalistische interpretatie inhield van de
bevoegdheden die het door de Staatshervorming van
8 augustus 1980 had verworven. In de memorie van
toelichting wordt uitdrukkelijk gekozen voor een
emanciperend bedoeld jeugdbijstandsrecht in plaats
van een jeugdbescherming; voor een duidelijke
scheiding tussen hulp en recht, met prioriteit voor de
hulpverlening. Zoals te verwachten was ging de
nationale Overheid daartegen in beroep bij het
inmiddels operationele Arbitragehof. Het duurde tot
30 juni 1988 vooraleer dit Hof een beslissende
uitspraak deed. Behoudens enige details werd het
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Vlaamse Decreet bijgetreden, zodat de nieuwe
Gemeenschapsminister van Maatschappelijk Welzijn
en Gezin Lenssens het in werking kon lawn treden
vanaf I augustus 1988. (Dupont en Vander Auwera,
1988)
Wie gehoopt had dat daarmee een einde zou
komen aan de jarenlange onrust, plantrekkerij en
zelfs feitelijke onwettelijkheid van sommige dagelijkse
praktijken kwam bedrogen uit. De noodzakelijke
instanties om het Decreet goed te laten functioneren
werden niet meteen opgericht. Daarbij kwam echter
nog dat de Wet tot Hervorming der Instellingen van 8
augustus 1988 een nieuwe brede bevoegdheid aan de
Gemeenschappen toekende. De Gemeenschappen
werden onder meet ondubbelzinnig bevoegd om de
maatregelen van de gerechtelijke bescherming uit te
stippelen en om de erkenning van alle voorzieningen
te regelen. Voor de maatregelen ten aanzien van
minderjarigen die een als misdrijf omschreven delict
hadden gepleegd moest er overleg worden gepleegd
tussen de Gemeenschappen en Justitie. (Smets, 1989)
Tenslotte werd er op hetzelfde ogenblik werk
gemaakt van de verlaging van de meerderjarigheidsdrempel tot achttien jaar, wat onvermijdelijke consequenties zou hebben voor de 18-2 I-jarigen die nog
het voorwerp waren van een maatregel van de Jeugdbescherming (versie wet 1965) of van de Bijzondere
Jeugdbijstand (versie decreet 1985). De verlaging
werd op 19 januari 1990 door de Senaat goedgekeurd
en trad in werking vanaf I mei 1990.
Gemeenschapsminister Lenssens wilde de nieuwe
bevoegdheden meteen in een Decreet `verzilveren'.
Hij diende een ontwerp van Decreet in tot wijziging
en aanvulling van het Decreet van 27 juni 1985
inzake de Bijzondere Jeugdbijstand. Het werd op 28
maart 1990 goedgekeurd. Het bracht enkele
wijzigingen aan in het vroegere Decreet, het werkte
de maatregelen van de gerechtelijke bescherming uit
en het voorzag in maatregelen om de bijzondere
jeugdbijstand ook voor jong-volwassenen (vanaf 18
jaar) te kunnen laten voortduren. Op 4 april 1990
verscheen tenslotte de co6rdinatie van de Vlaamse
Decreten inzake Bijzondere Jeugdbijstand.
Het blijft voor de Vlaamse Gemeenschap nog
wachten op wat de nationale overheid zal doen. Ten
gevolge van de wet van 8 augustus 1988 en van de
opties genomen in de Vlaamse Decreten is Justitie
wel verplicht de theoretisch nog steeds geldige wet
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van 1965 te herzien. Het is echter niet zeker wat daar
zal gebeuren. Zal men zich beperken tot een licht
sleutelen in de marge, opdat de wet niet meer in
contradictie zou zijn met de andere teksten? Zal men
verder gaan dan het aanpassen van enkele manifest
slechte artikelen, zoals bijvoorbeeld de schikkingen
inzake de tbr (waarvoor Belgie trouwens veroordeeld
is door het Hof van Straatsburg)? Zal men de optie
voor een duidelijker jeugdsanctierecht kiezen, en
hoever zal deze gaan, welke sancties worden
voorzien? Eerstdaags zal ook de Franse Gemeenschap haar eigen systeem van Jeugdbijstand decretaal
moeten vastleggen. Pas dan zal men kunnen weten
hoe in Belgie de maatschappelijke reactie ten aanzien
van jeugddelinquentie er uitziet.
De gecoordineerde Decreten inzake de Bijzondere
Jeugdzorg
Het gecoordineerde Decreet beslaat 47 artikelen.
Wat hierna volgt kan dus niets anders dan enkele
grote lijnen ervan aangeven. Per bestuurlijk arrondissement wordt een Comite voor Bijzondere Jeugdzorg
opgericht, bestaande uit twaalf niet-professionele
leden, waarvan een derde jonger is dan 30 jaar. Het
heeft tot taak in de regio de vrijwillige hulp te
verlenen en/of te organiseren in `problematische
opvoedingssituaties', en initiatieven van algemene
preventie te (doen) nemen of te coordineren. De
eerste taak wordt waargenomen door het Bureau dat
bestaat uit de voorzitter en vier leden van het Comite.
Het concrete veldwerk wordt verricht door de Sociale
Dienst voor Bijzondere Jeugdbij stand, gehecht aan
het Comite en bestaande uit `consulenten'.
Per gerechtelijk arrondissement wordt een Bemiddelingscommissie voor Bijzondere Jeugdbijstand
opgericht, bestaande uit zes niet-professionele leden,
benoemd op grond van hun `bijzondere deskundigheid' inzake problematische opvoedingssituaties.
De Commissie bemiddelt inzake betwistingen over de
vrijwillige hulpverlening, op verzoek van het Bureau
van het Comite voor Bijzondere Jeugdzorg, van
andere hulpverleners, van het parket, van betrokkenen. De Commissie bemiddelt ook in geval van
klachten van ouders over het gedrag van hun
kinderen. Na een eventuele voorbereidende
procedure zetelt de Commissie met drie leden. Indien
geen minnelijke regeling tot stand komt, wordt de
Belgio
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zaak, ofwel uit handen gegeven, ofwel met een
gemotiveerd advies doorgegeven aan het Openbaar
Ministerie met het oog op een gerechtelijke procedure
naar gedwongen hulpverlening.
De Jeugdrechtbank (die onder de bevoegdheid van
Justitie blijft) treedt op inzake problematische opvoedingssituaties indien zij na de bovenvermelde
procedure voor de Bemiddelingscommissie door het
Openbaar Ministerie worden doorverwezen, of indien
het Openbaar Ministerie dergelijke situaties rechtstreeks doorverwijst omwille van de aangetoonde
hoogdringendheid en/of onmogelijkheid van
vrijwillige hulpverlening. De jeugdrechter kan dertien
verschillende maatregelen nemen, gaande van het
verstrekken van een pedagogische richtlijn tot het
toevertrouwen aan een gesloten gemeenschapsinstelling (voor ten hoogste drie maanden) of aan een
psychiatrische inrichting (voor ten hoogste een jaar).
AIle maatregelen zijn in tijd beperkt, maar
hernieuwbaar. Ingeval de maatregelen omwille van de
hoogdringendheid zijn genomen, duren de maatregelen hoogstens 45 dagen, waarbinnen het Comite en
de Bemiddelingscommissie de kans moeten hebben
gehad zich over de zaak uit te spreken. Het Decreet
biedt dezelfde maatregelen ook aan als mogelijkheid
ten aanzien van de jonge delictenplegers, indien
Justitie daarop ingaat.
De Jeugdrechtbank wordt voor deze taken
bijgestaan door een Sociale Dienst van de Vlaamse
Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank. Tenslotte kan
het Comite voor Bijzondere,Jeugdzorg ook nog de
toestemming geven om, op hun verzoek, de hulpverlening aan meer-dan-achttien-jarigen door te zetten
tot de leeftijd van 20 of 21 jaar, maar telkens in
perioden van zes maanden.
Nieuwere werkvormen in Bijzondere Jeugdbijstand en
Jeugdbescherming
Naast de diepgaande structurele peripetieen, zijn
ook in het inhoudelijke werk met jongeren enige
belangrijke nieuwe accenten of werkvormen tot
ontwikkeling gebracht. Het besef dat problemen met
jongeren en hun gezinnen in grote mate te wijten zijn
aan breder maatschappelijke dysfuncties heeft geleid
tot uitdrukkelijke belangstelling voor algemene
preventie. De diverse Decreetontwerpen van de
Franse Gemeenschap voorzagen telkens een
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bijzondere instelling of opdracht die specifiek daarop
was gericht. In het Vlaamse Decreet inzake de
Bijzondere Jeugdbijstand wordt de algemene
preventie uitdrukkelijk gestipuleerd en gespecifieerd
als opdracht voor de Comites voor Bijzondere
Jeugdzorg. Teneinde aan dit vage begrip meer inhoud
te helpen geven werd door de bevoegde Gemeenschapsminister de opdracht gegeven tot wetenschappelijk onderzoek inzake methodiek en begeleiding.
(De Cauter, 1990)
Meerdere experimenten zoeken alternatieven voor
de tradionele klinische modellen. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze initiatieven zou men de
'no-nonsense benadering' kunnen noemen. Telkens
gaat het om zeer concrete, in tijd beperkte, in de
leefwereld van de jongere aanvaardbare projecten
met een rechtstreeks uitzicht op concrete verbeteringen in hun leefsituatie. Het project Oikoten,
waarbij aan de jongeren een onthemende voettocht
van ongeveer vier maanden wordt voorgesteld, is
daarvan het meest spectaculaire voorbeeld.
Maar ook in andere, meer gewone werkingen wordt
deze realistische responsabiliserende werkvorm steeds
meer toegepast. Het gebruik van geschreven 'hulpverleningsprotocols' is typisch: het bevat telkens een
concrete omschrijving van rechten en plichten van de
jongere, van de positieve en negatieve sancties die op
het spel staan, van de engagementen door de hulpverlener zelf. De jongere en de hulpverlener, en in
sommige gevallen ook de ouders en/of de jeugdrechter, ondertekenen de verbintenis. Alternatieven
voor residentiele opvang boden de dagcentra, vanaf 1
januari 1985 erkend door de Vlaamse Gemeenschap,
en de mogelijkheden van het begeleid zelfstandig
wonen, sedert 21 juli 1983 door de Vlaamse Gemeenschap als maatregel erkend.
De meest belangrijke vernieuwing is zonder twijfel
de doorbraak van de gemeenschapsdienst (voor een
overzicht zie Cappelaere, Eliaerts en Verhellen, 1987).
Vanaf het begin van 1982 werd door de Jeugdrechtbank te Mechelen voorzichtig geexperimenteerd
met het opleggen van een dienstverlening waarvan de
inhoud in verband stond met de relatief zware
delicten. (De Martelaere/Peeters, 1985) In Wallonie
geraakte deze werkvorm meer verspreid, zij het dat de
aard ervan een meer uitdrukkelijk psycho-pedagogisch karakter kreeg. (Thijs, 1987) Deze vorm van
alternatieve sanctionering was in februari 1988
Belgie
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aanleiding tot een circulaire van de minister van Justitie, waarin een reeks aanbevelingen werd gedaan
nopens de selectie van de gevallen, de te volgen
procedures, de vorm, de aard en de intensiteit van de
opgelegde maatregel. Ondertussen wordt hier en daar
ook voorzichtig geexperimenteerd met vormen van
vereffening en verzoening.
Al deze initiatieven openen interessante perspectieven. In de praktijk is de feitelijke toepassingscontext en de kwaliteit ervan echter zeer ongelijk.
Teneinde een wildgroei en verkeerd gebruik ervan te
voorkomen wordt werkelijk reglementerend werk
hoogdringend. Het is dus ook hier wachten op
Justitie.
Besluit
Nadat de te lange weg naar het eerste Vlaamse
Decreet voor een grote periode van onzekerheid en
immobilisme heeft gezorgd, is de stap naar het tweede
Decreet wellicht te snel genomen. Daarenboven blijft
het onzeker wat Justitie zal doen, wat nochtans van
grote invloed zal zijn op de dagelijkse praktijk. Voor
het ogenblik heerst bij velen in de sector verwarring
en zelfs onvrede. Te hopen valt dat er snel wat rust
kan komen. De voorziene instellingen moeten dan
volledig in werking worden gebracht; het overleg
tussen diverse betrokkenen moet hersteld worden; de
ervaringen met het nieuwe kader moeten zorgvuldig
worden opgebouwd en de nodige tijd en middelen
moeten worden voorzien voor begeleiding, evaluatie
en bijsturing. Over een vijftal jaar zal men beter
kunnen zien waar we staan.
Literatuur politiewezen
Bende

Eliaerts, C., E. Enhus e.a. (red)
Politie in beweging; bijdrage tot de
discussie over de politie van morgen

De bende: het rapport; het verslag
van de parlementaire commissie,
belast met het onderzoek naar de
wijze waarop de bestrijding van het
banditisme en terrorisme georganiseerd wordt

Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990

Antwerpen, EPO, 1990

Fijnaut, C.J.C.F.
De gemeentepolitie
Antwerpen, Kluwer

Fijnaut, C.J.C.F.
De zaak Francois
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schappen, 1985
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StrafrechtelijIc beleid en
onderzoek in Schotland
dr. J. Tombs*

Inleiding
De laatste tien jaar worden strafrecht en justitieel
beleid in Schotland gekenmerkt door aanbevelingen
van commissies (gewoonlijk aangesteld door de
Schotse regering) en wettelijke verordeningen die de
bedoeling hebben om het aantal vervolgingen voor
wat men noemt `kleine criminaliteit' te verminderen,
evenals het opleggen van gevangenisstraf. Men wit
hiermee bereiken dat een `vonnis tot gevangenneming
slechts aan diegenen wordt opgelegd voor wie een
alternatieve maatregel niet geschikt is' (Minister voor
Binnenlandse Zaken voor Schotland, 1990). Wie
`diegenen' precies zijn voor wie een alternatieve
maatregel niet geschikt is, wordt niet gespecificeerd.
Dit zou indruisen tegen de Schotse wetscultuur en
traditie: een traditie die de voorkeur geeft aan
ervaring en flexibiliteit.
Het is niet zo verwonderlijk dat deze traditie het
duidelijkst vorm krijgt in pogingen de doelstellingen
van het huidige beleid, namelijk om meer wetsovertreders `al te leiden' van vervolging en om een groter
aantal schuldig bevonden daders `af te leiden' van
gevangenisstraf, te bereiken door de ontwikkeling van
voor-rechterlijke diversieprocedures en `niet-gevangenisstraffen'. Dit artikel richt zich op enkele van de
belangrijkste ontwikkelingen in voorrechterlijke
diversie en alternatieve sancties, waarmee de
voornaamste aspecten van strafrechtelijk beleid en
recente toepassingen daarvan worden samengevat.

* De auteur is werkzaam bij de Scottish Office Central
Research Unit te Edinburgh, Verenigd Koninkrijk. Het
artikel werd vertaald door R. Vane en bewerkt door P.B.A.
ter Veer.
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Diversie van vervoIging en alternatieven
In overeenstemming met het opportuniteitsbeginsel,
is een praktijk gevestigd waarin de vervolger, de
officier van justitie, alleen beslist tot vervolging als hij
vindt dat dit in het algemeen belang is. De officier
van justitie is in het bijzonder verplicht te beslissen
over de voors en tegens van een vervolging op andere
dan strikt wettelijke criteria. Beslissingen tot sepot
zijn of genomen vanwege de onbeduidendheid van
delicten of vanwege persoonlijke eigenschappen van
verdachte in combinatie met bepaalde delicten.
(Moody and Tombs, 1982, p. 56) Tot het midden van
de jaren tachtig waren er echter weinig alternatieven
voor vervolging, los van het eenvoudigweg seponeren
van zaken.
In het begin van de jaren tachtig vond een
belangrijke verandering plaats. Er ontwikkelden zich
alternatieven, bedoeld om wetsovertreders van
vervolging 'af te leiden'. Deze verandering werd
aangekondigd door de oprichting, in juli 1977, van
een Commissie Alternatieven voor Vervolging onder
het voorzitterschap van Lord Stewart: 'om de effecten
van de omvang van kleine criminaliteit - op het
moment afgehandeld met beknopte vervolging
(summary prosecution) - op de strafrechtbanken en
het vervolgingssysteem te bekijken en om te zien of
enige andere methode bedacht zou kunnen worden
om zulke delicten af te handelen, waarbij tegelijkertijd de rechtsbescherming voor beschuldigde
personen gehandhaafd zou kunnen blijven.'
Het doel van het beleid, kern van de opdracht van
de Commissie Stewart, was het vergroten van de
rentabiliteit van het strafrechtsysteem. Tegen de
achtergrond van een stijging van gerapporteerde
misdaad en de daarmee gepaard gaande druk op de
middelen van het Openbaar Ministerie en de rechtbanken, samen met de invoering van strengere tijdslimieten voor het afbandelen van bepaalde soorten
zaken krachtens de Criminal Justice (Scotland) Act
1980, is het niet verwonderlijk dat Schotland veel
meer gebruik heeft gemaakt van alternatieven voor
vervolging.
Tradition& alternatieven
De Commissie Stewart adviseerde meer gebruik te
maken van bestaande alternatieven voor vervolging,
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inclusief het door de officieren van justitie veelvuldiger aanmerken van zaken die voor sepot in
aanmerking komen, meer gebruik te maken van
mondelinge en schriftelijke waarschuwingen door de
officieren van justitie en meer verdachten te verwijzen
naar maatschappelijk werk, psychiatrische- of
medische bureaus. De Commissie erkende ook dat
diversie in de strafrechtspraktijk bereikt kon worden
door de politie meer naar eigen inzicht te laten
handelen en beval derhalve het gebruik van zowel
formele als informele politiewaarschuwingen aan. In
de laatste tien jaar is er een duidelijke tendens
waarneembaar die laat zien dat officieren van justitie
veel vaker gebruik maken van zulke alternatieven.
Straffen en boetes opgelegd door aanklagers
In haar eerste rapport beveelde de Commissie
Stewart een uitbreiding aan van het system van
vastgestelde straffen voor verkeersovertredingen.
(Cmnd 8027, 1980) Deze aanbeveling kreeg wettelijke
erkenning krachtens de Transport Act 1982.
Krachtens deze wet kunnen officieren van justitie
bepaalde verkeersovertreders de optie voorleggen
vervolging te vermijden door de betaling van een
vastgestelde boete. De tweede fase van het systeem,
welke operationeel werd in december 1986, houdt
verband met bonnen gegeven door de politie of door
de parkeerwachters. Degenen die noch de boete
betalen, noch verzoeken om een rechtszitting, krijgen
automatisch boetes van anderhalf maal het bedrag
van de boete waarvoor zij staan geregistreerd.
Het tweede rapport van de Commissie leidde tot de
introductie van herstelprogramma's voor gebreken
aan voertuigen door alle acht Schotse politiekorpsen.
Deze programma's staan een automobilist, van wie is
ontdekt dat hij/zij in een gebrekkige auto rijdt, toe
om het gebrek binnen een bepaalde tijd te verhelpen
en zo vervolging te vermijden. Veel zaken worden nu
in een vroege fase `afgeleid' van het Schotse strafrechtssysteem, doordat hetzij de politie, hetzij de
officier van justitie een vastgestelde boete oplegt.
Na het beoordelen van de mogelijkheden van
officieren van justitie in veel Europese landen om de
verdachte bij bepaalde kleine overtredingen een boete
op te leggen in plaats van te vervolgen, beval de
Commissie Stewart verder aan dit ook in Schotland
in te voeren. Met enige wijzigingen is deze aanbeSchotland
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veling vastgelegd in Section 56 van de Criminal
Justice (Scotland) Act 1987, welke van kracht werd in
januari 1988. Officieren van justitie kunnen uit een
hele reeks kleine overtredingen (districtsrechtbankzaken en wetsovertredingen waarvan sommige korte
gevangenisstraffen met zich mee kunnen brengen) die
overtredingen kiezen waarvoor zij kunnen aanbieden
dat de overtreder een boete betaalt. Indien dit aanbod
wordt geaccepteerd kan geen verdere vervolging
worden ingesteld of een veroordeling worden geregistreerd.
De verdachte kan het boetebedrag (£25) in een keer
betalen of in termijnen. Betaling van de eerste termijn
wordt gezien als aanvaarding van het voorwaardelijke
aanbod. Als de verdachte het aanbod niet aanvaardt
volgt vervolging op de gebruikelijke manier.
Officieren van justitie hebben, hoewel zij de
voordelen van het voorwaardelijke aanbod onderkennen, ook enige bezorgdheid uitgesproken over dit
alternatief. Deze bezorgdheid betreft met name de
mogelijke ongelijkheid tussen boetes die opgelegd
worden door de districtsrechtbank en de vastgestelde
boetes voor vergelijkbare overtredingen. Daarnaast
betreft hun bezorgdheid het gebrek aan kennis over
de financiele omstandigheden van de daders. (NAO,
1989) Teneinde het gebruik en het effect van het
voorwaardelijke aanbod te meten, heeft het Crown
Office' onlangs opdracht gegeven tot onderzoek.
Diversie-prograrnma's
De Commissie Stewart erkende dat een van de
alternatieven voor vervolging die door hen werd
aanbevolen - namelijk `voorrechterlijke' diversie van
verdachte personen van het strafrechtelijk circuit naar
het sociaal werk, medische- en andere dienstverlening
- in principe meer een humanitair dan kostenbesparend alternatief was. De Commissie merkte met
spijt op dat `vanwege beperkte middelen, deze vorm
van diversie beperkt zal moeten worden tot een
relatief klein aantal zaken'. (Cmnd 8958, 1983,
paragraaf 3.29)
Schotland heeft een traditie van diversie van rechtbanken naar andere dienstverlenende bureaus. Op
zijn duidelijkst manifesteert deze traditie zich in de
instelling van het hoorzittingensysteem voor kinderen
onder de Social Work (Scotland) Act 1968, die
kinderjury's instelde om de grote meerderheid van
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jeugdige daders (jonger dan 16 jaar) buiten het strafrechtelijk circuit te behandelen. 2 Dit systeem, dat van
kracht werd in 1971, was niet alleen ontworpen om
kinderen die misdrijven gepleegd hadden weg te
houden van de rechtbanken, maar ook om anderen te
behandelen die voor andere redenen dan wetsovertredingen, geacht worden `verplichte zorgmaatregelen
nodig te hebben'. Het hoorzittingensysteem voor
kinderen kenmerkt zich door jury's van leken en
betrokkenheid van ouders bij het besluitvormingsproces. Leidraad van dit alles is het welzijn van het
kind.
Voor volwassenen hebben alternatieven voor
vervolging, waaronder verwijzing naar dienstverlenende bureaus als maatschappelijk werk, psychiatrische voorzieningen of plaatselijke alcohol-adviesdiensten, reeds lang een belangrijke plaats in de
Schotse vervolgingspraktijk ingenomen, hoewel in een
kleine minderheid van alle zaken. Afzonderlijke
officieren van justitie zijn altijd bevoegd geweest om
tot sepot over te gaan en naar bureaus te verwijzen.
De ontwikkeling van meer formele diversieprogramma's naar het maatschappelijk werk is hierbij in
overeenstemming met het doelmatigheidsprincipe van
de Schotse vervolgingspraktijk.
Voordat de Commissie Stewart een diversiemodel
van uitstel van vervolging aanbeval, bestond er een
experimenteel diversieprogramma in Ayr, gebaseerd
op een `afzien-van-vervolging'-model. Sinds het
onderzoek naar het eerste programma in Ayr (Moody,
1983) werd in een andere studie (Stedward en Millar,
1989) het totaal aantal diversie-naar-dienstverleningprogramma's onderzocht die in 1986 in Schotland
operationeel waren. Al deze programma's waren het
resultaat van plaatselijke initiatieven tussen officieren
van justitie en maatschappelijk werkafdelingen/
bureaus en konden hetzij de vorm van een `uitstelvan-vervolging'-model hetzij een `afzienvan-vervolging'-model aannemen. Deze politiek werd
gevolgd om vernieuwing en flexibiliteit te bevorderen,
met de bedoeling richtlijnen uit te geven en verder
beleid met betrekking tot diversie naar hulpverlenende bureaus te ontwikkelen op basis van opgedane
ervaringen - een algemeen kenmerk in de Schotse
traditie van strafrechtsbeleid.
Gegeven dit beleid van plaatselijke initiatieven,
vonden Stedward en Millar drie modellen van
diversie naar maatschappelijk werk. Het `afzienSchotland
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van-vervolging'-model, zoals in het oorspronkelijke
Ayr-programma, waar men seponeert als de verdachte
wordt opgenomen in het diversieprogramma, werd
gevonden in negen van de twaalf programma's.
Slechts een programma werkte met het `uitstelvan-vervolgingt-model, waar de officier van justitie
het recht behoudt een zaak te vervolgen tijdens de
hele interventieperiode van het maatschappelijk werk.
Ben derde model dat werkt met een tweeledig
systeem waarbij vervolging uitgesteld kan worden of
van vervolging kan worden afgezien, afhankelijk van
de omstandigheden van de betreffende zaak, werd
gevonden in de resterende twee programma's.
Afgezien van het toegepaste model zijn echter de
kenmerken van de beoordeelde, vastgestelde en
`afgeleide' zaken evenals de zaken die zijn afgewezen
voor de programma's, opmerkelijk gelijkvormig. Een
veel groter aantal vrouwen en oudere mensen werden
`afgeleid' van vervolging, evenals mensen zonder
eerdere veroordelingen. (Stedward en Millar, p. 22)
De studie van Stedward en Millar stipte een aantal
centrale thema's aan met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van diversie naar maatschappelijk
werk in Schotland. Zij constateren de behoefte aan
informatie over hoe omgegaan dient te worden met
de wettelijke rechten van verdachten. Ook stellen zij
vast dat, terwij1 de meerderheid van de `afgeleide'
zaken betrekking heeft op voorvallen als winkeldiefstal en ordeverstoring, er ook enkele meer
ernstige voorvallen inbegrepen zijn die veel meer
controverse oproepen, in het bijzonder kindermishandelings- en aanrandingszaken.
In tegenstelling echter tot veel diversie-onderzoek
in andere landen, vond het Schotse onderzoek weinig
aanwijzingen voor 'net widening'. Dit is misschien
grotendeels toe te schrijven aan het feit dat de
programma's nog niet zo lang bestonden en dat de
diversiezaken nog geen 1% van de totale 'caseload'
van de officier van justitie besloegen. Tenslotte bleek
dat, terwij1 juristen algemene richtlijnen met
betrekking tot diversie wilden, discretionaire
bevoegdheden nodig geacht werden teneinde de
ftexibiliteit van diversie, als een alternatief voor
vervolging, te handhaven. (Stedward en Millar, p. 47)
De richtlijnen die onlangs zijn uitgegaan naar zowel
officieren van justitie als naar directies van
Maatschappelijk Werk zijn niet star. Zij erkennen
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juist het belang van flexibiliteit in plaatselijke
regelingen.
Een ander onderzoek concentreerde zich op
diversie op psychiatrische gronden naar het Douglas
Inch Centre te Glasgow. (Cooke, 1989) In dit
onderzoek, gebaseerd op een programma dat werkte
met een tweeledig diversie-model, werden 150 verwijzingen tussen 1985 en 1986 onderzocht samen met de
uitkomsten van zaken die voor diversie geaccepteerd
en afgewezen werden.
Net als in het diversie-onderzoek naar het
maatschappelijk werk, merkte Cooke in zijn
onderzoek op dat vrouwen en oudere mensen in
onevenredig grote aantallen in de diversiegroep
voorkwamen, evenals mensen zonder eerdere veroordelingen. Hij concludeerde ook dat richtlijnen voor
de organisatie van psychiatrische programma's nodig
zijn, maar dan alleen in termen van algemene
principes teneinde de flexibiliteit te handhaven.
Bovendien betoogt Cooke (zoals de Commissie
Stewart al eerder onderkende) dat dit type
diversie-programma geen veelbetekenende bedragen
bespaart, overheidskosten noch kosten van de rechtbanken, omdat 'het aantal verwezen zaken een zeer
klein aandeel van zaken vertegenwoordigt dat door
het parket behandeld wordt'. (Cooke, 1989, p. 11)
Bemiddeling en herstel
Meer recente ontwikkelingen op het gebied van
diversie omvatten experimenten in Glasgow en
Edinburgh, die bemiddeling en herstel door wetsovertreders met en aan hun slachtoffers toestaan.
Onderzoek naar deze experimenten wordt reeds
uitgevoerd. Deze experimenten stemmen overeen met
het huidige beleid om met de behoeften en wensen
van slachtoffers van een misdrijf en met de
uitbreiding van dienstverlening aan slachtoffers via
slachtofferhulpprogramma's, rekening te houden.
Recente ontwikkelingen in diversie zorgden voor
165.395 zaken in 1989: 90.436 voorwaardelijke schikkingen in verkeerszaken; 15.556 boetes door de
officier van justitie; 14.311 schriftelijke waarschuwingen door de officier van justitie; 1.175 zaken van
diversie naar dienstverleningsbureaus, herstel- en
bemiddelingsprogramma's; 45.092 seponeringen
(cijfers zijn afkomstig van het Crown Office). Ter
vergelijking: het aantal mensen dat vervolgd wordt in
Schotland
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Schotse rechtbanken ligt elk jaar om en nabij de
200.000.
Diversie van gevangenisstral en alternatieve sancties
In Schotland bestaat een lange traditie van diversie.
Daarnaast worden er eveneens veel gevangenisstraffen opgelegd. Ofschoon de oorzaken voor deze
ogenschijnlijke paradox buiten het bereik van dit
artikel liggen en, onder andere, sterk ingebed zijn in
de wortels van de Schotse cultuur, legt het huidige
strafrechtsbeleid de nadruk op de behoefte het
gebruik van gevangenisstraf te minimaliseren, niet in
het minst vanwege economische motieven. Recente
pogingen om het aantal gevangenisstraffen te
reduceren, hebben zich geconcentreerd op het
verhogen van het gebruik van borgtocht, die in de
plaats komt van de preventieve hechtenis; het verminderen van het aantal wanbetalingen en het aantal
wanbetalers dat in de gevangenis terecht komt; en het
vergroten van de geloofwaardigheid van andere alternatieve sancties.
Borgtocht en voorarrest

Voor de invoering van de Bail etc. (Scotland) Act
1980 op 31 maart van dat jaar, impliceerde het
toestaan van borgtocht aan verdachten in Schotland
het afdragen van geld als een zekerheid voor
toekomstig verschijnen voor de rechtbank. Tegen de
achtergrond van een stijgende populatie in voorarrest
in Schotse gevangenissen en gezien de aanbevelingen
van de Commissie Thomson in haar tweede rapport
met betrekking tot de strafrechtsprocedure (Cmnd
6218, 1975), nam de Bail Act van 1980 de noodzaak
weg om geld af te dragen als standaardvoorwaarde
van borgtocht. Dit als poging om het aantal in
voorarrest teruggestuurde personen te verminderen,
dat niet onmiddellijk in staat was de tamelijk kleine
bedragen te bekostigen die vastgesteld waren voor
hun borg.
Onderzoek dat is uitgevoerd sinds de invoering van
de 1980 Bail Act laat zien dat, ondanks het bestaan
van de wet, het aantal in preventieve hechtenis
gehouden personen bleef stijgen naar een recordniveau in 1985. (Wozniak e.a., 1988) Deze trend is
omgeslagen, met als gevolg dat in 1988/1989 het
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aantal personen in preventieve hechtenis nog 15.000
was; in vergelijking met de piek in 1985/1986 van
18.985 personen. (SHHD, 1989) Niettegenstaande de
moeilijkheden die gepaard gaan met het maken van
internationale vergelijkingen, blijft Schotland een
belangrijk groter percentage verdachten in preventieve hechtenis houden (per 100.000 inwoners) dan
bijna iedere andere lidstaat van de Raad van Europa.
Anderzijds kent Schotland voorarrest met de laagste
gemiddelde duur, dankzij de relatief grote snelheid
waarmee door de Schotse rechtbanken strafzaken
worden behandeld.
Nu de Bail Act van 1980 effect heeft op de vermindering van de populatie in voorarrest door het
toestaan van borgtocht (tenzij er redenen zijn dat te
weigeren), is het aantal misdrijven dat tijdens
borgtocht gepleegd wordt gestegen. Dit veroorzaakte
grote bezorgdheid in de jaren tachtig. De aantallen
stegen van 2.765 in 1983 naar 15.200 in 1989. In
zowel de richtlijnen van de hoofdofficier van justitie,
uitgegeven ter verklaring van de 1980 Bail Act, als in
de daarop volgende rechtspraak (met name Smith vs.
McC, 1982, SCCR, 115, waarin Lord Wheatly richtlijnen gaf om de lagere rechtbanken te helpen bij de
besluitvorming met betrekking tot de kwestie van
borgtocht) wordt het gebruik van borgtocht gunstig
beoordeeld, tenzij de politie redenen heeft om aan te
nemen dat de verdachte alsnog een delict zal plegen.
Hoewel het inschatten van het risico van misbruik
van borgtocht nogal ingewikkeld is, wijst al het
huidige in Schotland uitgevoerde onderzoek (Melvin
en Didcott, 1876; Moody, 1982; Wozniak e.a., 1988;
Petersen, 1988) op een gebrek aan consistentie tussen
verschillende geografische gebieden in het benoemen
van wat hoge risico-zaken zijn en wat niet. In het
onderzoek door Wozniak e.a. werden voorbeelden
gevonden van borgtochttoewijzing en -weigering die
in verschillende politie-eenheden en in verschillende
arrondissementen (1988) veel van elkaar verschilden.
Gegeven de recente daling in het peil van de gevangenispopulatie in voorarrest en de continue stijging
van geregistreerde, tijdens borgtocht gepleegde
misdrijven (toe te schrijven aan onder andere betere
politieregistratie als gevolg van de invoering van
geautomatiseerde systemen), heeft de Schotse regering
onlangs opdracht gegeven tot een gedetailleerd
onderzoek dat zich zou moeten concentreren op de
besluitvorming ten aanzien van borgtocht en op de
Schotland
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aard en betekenis van borgtochtmisbruik. Bovendien
is de Scottish Office momenteel bezig een experimentele borgtocht-informatieservice (door twee .
maatschappelijk werkorganisaties in Schotland) te
bevorderen (Lothion and Strathclyde).
Dit gebeurt in overeenstemming met het huidige
beleid om ervoor te zorgen dat minder mensen in
voorarrest komen te zitten in afwachting van de
terechtzitting, maar tezelfdertijd er voor te zorgen dat
het risico vermindert dat mensen er tijdens de
borgtocht opeens vandoor gaan. Regionale afdelingen
van de overkoepelende vrijwilligersorganisatie, de
Scottish Association for the Care and Resettlement of

Offenders, zullen erbij betrokken worden en er zal een
controle- en evaluatie-onderzoek plaatsvinden naar
het experiment, dat vanaf de herfst van 1990 zal
lopen. Het algemene doel van het experiment is om
vast te stellen of de invoering van een borgtochtinformatieservice en de daarmee gepaard gaande
accommodatie (en mogelijk controle-)diensten, een
efficiente en effectieve aanvulling is op de reeks
bestaande diensten die door lokale overheden en de
vrijwilligerssector aan de rechtbanken geleverd wordt.
Meer in het bijzonder heeft het experiment tot doel
die mensen te identifteeren die het risico van een
verblijf in voorarrest lopen, terwij1 zij, als er meer
informatie- en/of hulpinstellingen beschikbaar
zouden zijn, beschouwd zouden kunnen worden als
geschikt voor borgtocht, hetzij voor het gerechtelijk
onderzoek, hetzij voor het vonnis.
Boetes en boeteverzuim

Schotland heeft een lange traditie van geldstraffen
om schadeloosstelling te bewerkstelligen voor het
plegen van een delict. De nadruk is altijd gelegd op
de bijzondere voordelen van de boete in termen van
zowel flexibiliteit als efficient gebruik. De boete is de
meest opgelegde strafmaatregel: zij werd opgelegd
aan 78% van alle in 1988 veroordeelde personen.
Zoals eerder opgemerkt heeft Schotland ook een
lange traditie in het veelvuldig opleggen van gevangenisstraf. Een aanzienlijk aantal verwijzingen (27% in
1988) naar gevangenissen betreft diegenen die in
gebreke zijn door het niet betalen van boetes en die
vervolgens het 'alternatier (gevangenisstraf) opgelegd
krijgen. (SHHD, 1989) Iemand kan een boete voldoen
door betaling, zoals bedoeld door de rechtbank, of
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door het alternatief van gevangenisstraf voor een
periode, waarvan de lengte afhangt van de hoogte
van de uitstaande boete, zoals vastgelegd door de
wet.' Hoewel het percentage van al degenen die
beboet zijn en die uiteindelijk gevangengezet worden
klein is (7% in 1988), heeft deze groep de laatste tien
jaar veel aandacht van het beleid gehad. Wanbetalers
nemen slechts ongeveer 5% van de gevangenisbevolking voor hun rekening, maar zij vormen 27% van
alle gevangenisverwijzingen en, vanwege de korte
periode in de gevangenis, staan de kosten niet in
verhouding tot het bedrag van de niet betaalde
boetes. Gevangenisstraf voor wanbetaling wordt ook
beschouwd als een falen van het strafrechtsproces om
het door de rechtbanken geschikt bevonden vonnis te
bewerkstelligen.
Groeiende bezorgdheid over wanbetaling
gedurende de jaren zeventig leidde in 1985 tot de
instelling van een `boete-ambtenaar' bij districtsrechtbanken. In 1980 werd een experiment gestart in twee
districten met de bedoeling het aantal wanbetalers
binnen de gevangenispopulatie te verminderen en
tegelijkertijd het peil van boete-inning te verbeteren.
Een controle-onderzoek werd ontworpen om de
effectiviteit van het programma te meten en om de
kosten ervan te onderzoeken. In het onderzoek werd
geconcludeerd dat de rechtbanken in het 'boeteambtenaar'-programma een verbetering zagen; in het
bijzonder voor wat betreft de voorziening van informatie over de omstandigheden van de wanbetalers.
Het niveau van boete-inning verbeterde niet
opvallend, hetgeen te wijten is aan de slechte
financiele omstandigheden van veel wanbetalers. Ook
waren er enige aanwijzingen dat minder wanbetalers
de gevangenis ingaan. (Millar, 1984)
Op basis van het experimentele programma werd
sinds 1985 een nationaal programma ontwikkeld en
zijn er nu vijftien `boete-ambtenaren' werkzaam in de
districten met de zwaarste werklast. In een recent
evaluatie-onderzoek van het nationale programma
vonden Nicholson en Millar dat veel wanbetalingszaken niet langer rechtbank- en politieprocedures met
zich meebrachten, hetgeen resulteerde in besparingen
voor deze bureaus. Overal waren kosten en besparingen goed in evenwicht en rechtbankpersoneel,
officieren en wanbetalers beschouwen de `boeteambtenaar' als een integraal onderdeel van de
handhavingspraktijk. Dit leidde tot een versterking
Schotland
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van de geloofwaardigheid van de boete en tot een
eerlijker systeem door verbeterde informatie aan de
rechtbank omtrent de omstandigheden van wanbetalers. (Nicholson en Millar, 1989, vii)
Nicholson en Millar merken echter op dat het
programma beperkt wordt door factoren die buiten
de controle van de toete-ambtenaren' liggen. Op een
derde tot de helft van de wanbetalers hebben de
boete-ambtenaren geen vat, hetzij omdat de wanbetalers geen tijd gegeven wordt hun boete te betalen,
hetzij omdat zij, op het moment van het opleggen van
de boete, reeds een andere gevangenisstraf aan het
uitzitten zijn en hun boete voldoen samen met of
volgend op dat vonnis. Bovendien (zoals eerder
onderzoek over wanbetaling ook al liet zien), is de
mogelijkheid tot betalen beperkt door het verband
tussen de middelen van de dader en de hoogte van de
boete. Het verband tussen een laag inkomen en
wanbetaling werd bevestigd. Zij wijzen erop dat
sommige daders met zeer weinig financiele middelen
waarschijnlijk `een rationele keuze maken om hun tijd
uit te zitten, liever nog dan hun boete te betalen,
ongeacht wat de toete-ambtenaar' als advies aan zou
kunnen bieden' (Nicholson en Millar, 1989, vii).
Hoewel in de jaren tachtig het aantal wanbetalers
dat in de gevangenis terechtkwam bleef stijgen - van
36 wanbetalingszaken per 1000 in 1980 tot 79 per
1000 in 1987 (11.000 personen) - wordt een
neerwaartse trend zichtbaar die met een vermindering
tot 71 per 1000 in 1988 begint (9714 personen;
SHHD, 1989). Evengoed worden beleidsontwikkelingen met betrekking tot de boete onderzocht,
teneinde de afname van wanbetalers die in de gevangenis terecht komen te versnellen.
Een aantal recente onderzoeken in het Verenigd
Koninkrijk laat een verband zien tussen werkloosheid
en wanbetaling en in een recent Schots survey werd
gevonden dat ongeveer 90% van diegenen die in de
gevangenis terechtkomen vanwege wanbetaling,
werkloos was op het moment van opsluiting.
(Nicholson, I990a) Een plan voor inhouding op de
uitkering om uitstaande boetes te betalen, wordt in
overweging genomen in Engeland, Wales en ook in
Schotland. Het plan zal essentiele zaken zoals
huisvesting, voedsel en brandstof onverlet laten.
Hoewel er enig haalbaarheidsonderzoek gedaan is dat
erop wijst dat gevangennemingen verminderd zouden
kunnen worden met ± 7900 per jaar (Nicholson,
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1990b) en in een recent Schots survey door twee
derde van de werkloze wanbetalers, die een middelenonderzoek bijwoonden, werd gezegd dat zij deel
zouden nemen aan een inhoudingsprogramma als de
keus er zou zijn (Nicholson, 1990a), zijn er op het
moment dat dit artikel werd geschreven geen definitieve plannen om dit programma op korte termijn in
te voeren.
Een andere mogelijkheid is het op experimentele
basis invoeren van een 'dog- of eenheden-boetesysteem' met de bedoeling realistischer boetes vast te
stellen, met name voor degenen met lage inkomsten.
De dagboete wordt niet uitgedrukt als een som geld
maar in een aantal dagen (of eenheden), dat dan
aangepast wordt aan de omvang van het inkomen van
de dader. De rechter drukt de boete uit in termen van
dagen of eenheden. Gehoopt wordt dat het aantal
wanbetalingen zal verminderen en dat als gevolg de
behoefte aan handhavingsmaatregelen en het aantal
gevangengezette wanbetalers eveneens zal verminderen. Het hoofddoel van de dagboete is, natuurlijk,
een rechtvaardige uitwerking te bereiken door de
geldboete vast te stellen overeenkomstig de middelen
van de dader. Dit zou van invloed kunnen zijn op
wanbetaling, hoewel de dagboete als doel heeft rechtvaardigheid te bereiken; het is geen dwangmaatregel.
Afgezien van de zorg van het beleid over wanbetalers en de gevangenisstraf de afgelopen tien jaar,
blijft de boete verreweg de meest algemeen gebruikte
strafmaatregel. Het is inderdaad zo dat, zoals Young
betoogt in een origineel en provocatief onderzoek
over de boete, de meest algemene bestraffing in de
huidige samenleving bestaat uit het ontnemen van
geld en niet uit het ontnemen van vrijheid. Young's
onderzoek, waarvan een gedeelte is gebaseerd op
onderzoek over de boete in Schotland waartoe werd
opgedragen door de Scottish Office, trekt de aandacht
voor het feit dat zowel strafrechtsbeleid als criminologisch onderzoek de 'problemen' van bestraffing
bespreken vanuit het gezichtspunt van de gevangenis
- een in verhouding relatief weinig gebruikte straf in
westerse samenlevingen. Geldstraffen (in het
bijzonder de boete) hebben de overhand en om te
begrijpen hoe strafrecht werkt is het nodig het
verband te zien tussen bestraffing, geld en rechtsstaat.
(Young, 1991, in druk)
Met betrekking tot de problemen die wanbetalers
het Schotse strafrecht bezorgen, betoogt Young dat
Schotland
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het nodig is om dit probleem in het juiste perspectief
te blijven zien - de overgrote meerderheid van
degenen die beboet zijn voldoen aan hun verplichting
zonder dat er dwang aan te pas hoeft te komen.
Niettemin is er een groot aantal wanbetalers
(absoluut gesproken 9.714 gevangennemingen in
1984) maar die uitkomst zou apart gehouden moeten
worden van de algemene praktijk van beboeting. De
vraag waarom individuele personen in gebreke blijven
zou ook gescheiden moeten worden van de vraag wat
de handhavingspraktijk met hen doet. In deze context
merkt Young op dat eon van de problemen in
Schotland blijkt te zijn dat de rechterlijke macht meer
bereid is gevangenisstraf te gebruiken voor wanbetaling dan het geval blijkt is in andere landen. flit
brengt hij in verband met wat hij noemt de "strengheidscultutte. Dus hoewel de invoering van
dagboetes in Schotland van invloed zou kunnen zijn
op het aantal wanbetalers, is het denkbaar dat veel
individuele personen nog steeds wanbetaling zouden
verkiezen en dat de rechterlijke macht nog steeds zou
kiezen voor het gevangenzetten van wanbetalers, te
wijten aan zowel de `vrijwillige aard' van de boete als
aan de `strengheidscultuue.
De andere belangrijke° geldstraf, de veroordeling tot
schadeloosstelling , werd in Schotland ingevoerd in
maart 1981, onder de Criminal Justice (Scotland) Act
1980 en deze volgde de aanbevelingen van de
Dunpark Committee on Reparation by Offenders
(Cmnd 6802, 1977) die tot doel hadden om op zijn
minst voor sommige slachtoffers herstel te bewerkstelligen. Deze wet uit 1980 bepaalt dat schadeloosstelling voorrang heeft op boetes in gevallen waarin
de rechtbank overweegt beide maatregelen op te
leggen aan een dader die er maar een kan betalen, en
in zaken waar een dader een veroordeling tot schadeloosstelling krijgt opgelegd in combinatie met een
boete. In het laatste geval zou het betaalde geld eerst
moeten dienen ter voldoening van de veroordeling tot
schadeloosstelling.
Eerder onderzoek naar de werking en het gebruik
van veroordelingen tot schadeloosstelling in
Schotiand liet een grote verscheidenheid in gebruik in
de praktijk zien. Ook werd duidelijk dat deze veroordelingen, over het algemeen, werden gebruikt in een
zeer klein aantal zaken. (Maher e.a., 1988) Hoewel er
een recente stijging in het gebruik is geweest, die alle
categorieen van criminaliteit beinvloedde - van 794
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zaken in 1987 tot 1.670 zaken in 1988 waar schadeloosstelling als hoofdstraf was opgelegd - vertegenwoordigen veroordelingen tot schadeloosstelling toch
maar 0,9% van alle afdoeningen.
Andere alternatieve straffen
Gedurende de jaren tachtig is er een stijgende zorg
geweest om de rechtbanken aan te moedigen veel
meer gebruik te maken van alternatieve straffen onder
voorwaarden die zowel de ernst van het delict
weerspiegelen als de omstandigheden van de veroordeelden. Het belangrijkste doel van dit beleid was om
een vermindering van de gevangenisbevolking en de
daarmee samengaande druk op de overheidsuitgaven
te bewerkstelligen, zonder tegelijkertijd een
overdreven risico voor de publieke veiligheid te
creeren. Aldus was men in de laatste tien jaar getuige
van de ontwikkeling van een groter scala aan straffen,
voor die gevallen waarin de rechtbanken anders
gevangenisstraf overwogen zouden hebben.
De meest belangrijke van deze ontwikkelingen tot
nu volgde uit de invoering van vijf experimentele
dienstverleningsprogramma's in 1977, die volledig
gefinancierd werden door de Schotse regering
gedurende de eerste twee jaar van uitvoering. De
Community Service by Offenders (Scotland) Act 1978,
ingevoerd in februari 1979, introduceerde de
mogelijkheid voor de rechtbanken om daders van 16
jaar en ouder, die veroordeeld waren voor een
misdrijf waar gevangenisstraf voor opgelegd zou
kunnen worden, te veroordelen tot een periode van
onbetaald werk. Sectie 1 van de wet van 1978 stond
toe dat afzonderlijke veroordelingen tot dienstverlening
gegeven konden worden en Sectie 7 stond toe dienstverlening als een voorwaarde te verbinden aan een
voorwaardelijke veroordeling.
Dienstverlening is nu mogelijk in alle Schotse
regio's en het aantal veroordelingen is gestegen van
1.950 in 1982 tot 3.391 (of 1,9% van alle daders tegen
wie de tenlastelegging was bewezen) in 1988. War 1
april 1989 ontvingen de dienstverleningsprogramma's
80% financiering van de Scottish Office voor de eerste
vijf jaar en 70% financiering van de centrale overheid
voor de daarop volgende vijf jaar, waarbij de gemeentelijke maatschappelijk-werkafdelingen in de resterende financiering voorzagen. Echter, op 1 april 1989
voerde de centrale overheid een 100%-financiering in
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van dienstverleningsplaatsen waar de gemeenten in
voorzien hadden, in de hoop dat het aantal plaatsen
verhoogd zou worden. Op hetzelfde moment publiceerde de Social Work Services Group van de
Schotse regering nieuwe nationale normen voor het
functioneren van dienstverleningsprogramma's in
Schotland. Het hoofddoel van deze normen was om
het gebruik van dienstverlening verder te bevorderen
voor daders die anders tot gevangenisstraf veroordeeld zouden zijn, door `aan de rechtbanken te laten
zien dat dienstverlening een taaie, praktische en in
veel opzichten lastig te volbrengen straf is en dat het
niet zomaar een makkelijke keus is die een dader of
het publiek zou kunnen laten geloven dat hij er
makkelijk van af gekomen was'. (Minister van
Binnenlandse Zaken voor Schotland, 1989)
Aan de nieuwe nationale normen voor dienstverlening werd definitief de laatste hand gelegd na
afweging van de voorlopige resultaten van onderzoek
naar de effectiviteit van verschillende benaderingen
van beleid en praktijk. (McIvor, 1989, I990a) Dit
onderzoek, het eerste onderzoek naar dienstverlening
sinds Duguid's eerdere werk betreffende de experimentele programma's (1982),.ondersteunt de resultaten van voorgaande onderzoeken in andere landen
die aangaven dat in 40%-50% van de gevallen dienstverlening daders van een onmiddellijke veroordeling
tot gevangenisstraf 4 afleicie. McIvor concludeert
eveneens dat de tekenen in Schotland wijzen op een
kleine maar gestadige afname in het gebruik van
dienstverlening als een alternatief voor gevangenisstraf: van 46,93% veroordelingen tot dienstverlening
in 1980 tot 44,09% in 1983 tot 42,37% in 1986
(McIvor, 1990a, p. 120). Hoewel er sinds de invoering
van de nieuwe nationale normen een belangrijke
stijging heeft plaatsgevonden in het aantal veroordelingen tot dienstverlening, van 3.391 in 1988 tot 3.964
in 1989, is het nog niet bekend of de beschikbaarheid
van meer plaatsen heeft bevorderd dat de rechterlijke
macht ook meer gebruik maakt van veroordelingen
tot dienstverlening als alternatief voor gevangenisstraf
of als alternatief voor een andere `niet-gevangenisstrar, zoals een boete.
Recent onderzoek naar het beeld dat rechters
hebben van dienstverlening in relatie tot andere
vonnismogelijkheden, naar hun mogelijke reactie op
de nieuwe nationale normen en de geplande
uitbreiding van dienstverleningsplaatsen verheldert
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het beeld van het verdere diversiepotentieel van
dienstverlening in Schotland. (Carnie, 1990) Rechters
verwelkomden de voorgestelde uitbreiding van
beschikbare dienstverleningsplaatsen in Schotland,
ofschoon Carnie in zijn onderzoek geen duidelijke
aanwijzing vond dat uitbreiding van plaatsen en de
nieuwe nationale normen verhoudingsgewijs meer
daders `af zouden leiden' van gevangenisstraf.
Hoewel dit misschien kan veranderen, is het onwaarschijnlijk dat dit snel of plotseling gebeurt en het
zullen uiteindelijk de rechters zijn die de omvang van
het gebruik van dienstverlening als alternatief voor
gevangenisstraf zullen bepalen.
Aan de andere kant vond een ander onderzoek
aanwijzingen dat dienstverlening sommige andere
doelen ervan bereikt. In een survey, uitgevoerd in
Schotland tussen januari en april 1990 onder
personen die werk hadden uitbesteed aan groepen
daders die veroordeeld waren tot dienstverlening
gedurende de voorafgaande twaalf maanden en onder
bureaus die individuele plaatsen hadden aangeboden
aan daders veroordeeld tot dienstverlening gedurende
dezelfde periode, vond McIvor dat in de overgrote
meerderheid van de gevallen de voorziening van
onbetaald werk door daders werd gezien, zowel door
begunstigden als plaatsingsbureaus, als een gewaardeerde en waardevolle dienst aan de samenleving.
(McIvor, 1990b)
Teneinde het voornaamste beleidsdoel van het
strafrecht, het gebruik van gevangenisstraf te verminderen, verder te ontwikkelen, zijn er ook pogingen
gedaan om het reclasseringstoezicht te versterken, de
andere alternatieve afdoening die tegenwoordig
beschikbaar is voor de Schotse rechtbanken. Gezien
het beperkte gebruik van reclasseringstoezicht in
Schotland, in vergelijking met andere landen,
verlaagde de Criminal Justice (Scotland) Act 1987 de
minimumlengte van een veroordeling tot reclasseringstoezicht van een jaar naar zes maanden en introduceerde zij de mogelijkheid voor rechtbanken om
aan het rechterlijk bevel tot reclasseringstoezicht de
voorwaarde te verbinden, uiteraard in daarvoor
geschikte gevallen, dat de dader schadevergoeding
betaalt aan het slachtoffer. Reclasseringstoezicht kan
ook gecombineerd worden met dienstverlening en in
sommige delen van Schotland zijn er regelingen voor
vrijwillige herstelwerkzaamheden door daders ten
behoeve van de slachtoffers, onder toezicht van een
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reclasseringsambtenaar. Bovendien is de centrale
overheid van plan vanaf 1 april 1991 de lokale
overheden de volledige, aangetoonde kosten van
reclasseringsdiensten terug te betalen.
Net zoals bij recente ontwikkelingen met betrekking
tot dienstverlening, zullen ook de nieuwe nationale
normen voor reclasseringstoezicht in staat zijn
gebruik te maken van onderzoeksresultaten: in het
bijzonder van een pas afgerond onderzoek naar
reclasseringstoezicht in Schotland (Ditton e.a., 1989)
en onderzoek dat op korte termijn gedaan zal worden
naar reclasseringsexperimenten. Het hoofddoel van
dit nieuwe initiatief is de gestegen beschikbaarheid en
het verhoogde gebruik van alternatieve sancties veilig
te stellen, en het gebruik van gevangenisstraf binnen
het strafrechtssysteem te verminderen. De reikwijdte
van het initiatief zal vanaf het begin af aan gecontroleerd en geevalueerd worden en meer diepteonderzoek zal worden uitgevoerd naar de invloed en
effectiviteit van het initiatief.
In een eerder kleinschalig onderzoek naar de
houding van rechters ten aanzien van reclasseringstoezicht ontdekte Chambers een aantal verschillende
standpunten: reclasseringstoezicht is een ontsnappingsmogelijkheid en eigenlijk geen manier om
daders te straffen; het is ongeschikt voor ernstige
misdrijven die een duidelijker straf vereisen; het is
niet geschikt voor `kleine daders', omdat deze voor
behandeling door maatschappelijk werkers vaak te
ongeschikt zijn; en het is ongeschikt voor 'first
offenders', die om een scherpe afschrikking vragen
terwijI reclasseringstoezicht een laag afschrikkingseffect heeft. Rechters beperkten hun bevelen tot
reclasseringstoezicht ook door een gebrek aan
middelen van maatschappelijk werk of omdat ze,
hoewel positief staand ten opzichte van reclasseringstoezicht, graag zouden zien dat er inhoudelijk meer
nadruk zou komen te liggen op discipline en nieuwe
methoden van toezicht. (Carran en Chambers, 1982)
Het onlangs afgeronde onderzoek van Ditton e.a.
concludeert dat: reclasseringstoezicht voor
maatschappelijk werkers een lage prioriteit heeft met
name in verhouding tot kinderbeschermingswerk;
zowel het bestaan als de kennis van praktische richtlijnen zeer verschilt; toewijzingsprocedures voor
reclasseringszaken aanzienlijk varieren; mobiliteit en
verandering van maatschappelijk werkers een
negatieve invloed op reclasseringstoezicht hebben;
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specialisatie in toezicht bij reclasseringstoezicht
wenselijk is; een-op-een supervisie de overheersende
wijze van dienstverlening is.
Met betrekking tot het beoordelen van de mate van
succes van reclasseringstoezicht hanteren rechters
verschillende maatstaven: zij hebben slechts algemene
kennis over de reclasseringspraktijk; maatschappelijk
werkers zijn vaag en eigenaardig op het punt van
aanbevelingen; het doen van meer aanbevelingen
door maatschappelijk werkers voor reclasseringstoezicht zou leiden tot een (forse) uitbreiding in het
gebruik.
Voor zover het de reclassanten betreft, concludeert
het onderzoek dat zeer weinigen een bevredigende
mate van ondersteuning ontvangt. (Ditton e.a., 1989)
De nieuwe nationale normen voor reclasseringstoezicht zullen betrekking hebben op veel van de onderwerpen die ter discussie stonden bij Ditton e.a., met
als doel het niveau en de kwaliteit van het toezicht op
reclassering 5 te verbeteren.
Een andere mogelijkheid die de rechters in
Schotland ter beschikking staat is de lang gevestigde
praktijk van uitstel van het vonnis. 6 Tot op heden is er
echter zeer weinig informatie over het gebruik van
uitgestelde vonnissen en de mate waarin deze functioneren als korte-termijn-alternatieven voor onmiddellijk ingaande gevangenisstraf. Het gebruik hiervan
wordt niet geregistreerd in officiele statistieken van
uitgesproken vonnissen - deze concentreren zich op
uiteindelijke straffen - het uitgestelde vonnis is eerder
een uitstel van het vonnis dan een vonnis op zich.
Eerder onderzoek richtte zich op het gebruik dat
wordt gemaakt van uitgestelde vonnissen in alle
arrondissementen gedurende het eerste kwartaal van
1967. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat uitgestelde vonnissen hoofdzakelijk gebruikt werden om
de dader in de gelegenheid te stellen zijn !even te
beteren en dat deze uitgestelde vonnissen werden
opgelegd in 1,7% van de gevallen waarin de tenlastelegging bewezen was. Hoewel een uitgesteld vonnis
geen vervanging bleek te zijn voor een specifieke
andere vorm van afdoening, noch gebruikt werd voor
een specifiek soort misdrijf, werd het niet gebruikt
voor zeer ernstige misdrijven of daders. (Smith, 1968)
Een stijging in het gebruik voor daders met een strafregister werd in een later onderzoek door Price (1976)
gevonden.
Gezien het gebrek aan recente informatie over het
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gebruik van uitgestelde vonnissen en gezien het
huidige beleid om alternatieven voor de gevangenisstraf te ontwikkelen en te versterken, gaf de Scottish
Office in 1988 opdracht tot een onderzoek naar het
gebruik en de praktijk van uitgestelde vonnissen in
een steekproef van zes arrondissementen. Het
onderzoek wees uit dat het uitstel wordt gebruikt en
nog meer gebruikt zou kunnen worden voor bepaalde
misdrijven - fraude, dood door schuld en geweld
binnen het gezin - hoewel het bereik van toename
beperkt is. In het geval van minder ernstige
misdrijven zijn er ook grenzen aan de mogelijkheden
voor uitgebreid gebruik. Dit gezien de gestegen
overheidskosten en de tijd die het de rechtbanken
kost om daders voor de rechtbank te laten verschijnen
na de uitstelperiode, en omdat het de periode tussen
veroordeling en vonnis vergroot, wat in strijd is met
de snelle uitvoering van het strafrecht. (Nicholson,
1990, in druk)
Terwij1 het recente onderzoek naar uitstel van
vonnissen ons voorzien heeft van kennis over het
gebruik ervan in Schotland, is er heel wat minder
bekend over de meest gebruikte strafmaatregel na de
boete: de waarschuwing, waarbij de rechtbank naar
eigen goeddunken veroordeelde daders simpelweg
niag wegsturen met een waarschuwing. In 1988
werden 15.561 personen met bewezen tenlastelegging
(8,8% van alle gevonniste personen) gewaarschuwd
(of berispe). Het onderzoek van Nicholson wees uit
dat 35% van de uitgestelde vonnissen in de steekproef
tenslotte resulteerde in waarschuwingen. Justitiele
statistieken laten zien dat de `waarschuwing' veel
vaker dan enig ander vonnis werd gebruikt voor
daders jonger dan 16 jaar - in I 1 1 gevallen uit een
totaal van 354 vonnissen in 1.988 8, maar de straf werd
veelvuldig toegepast bij alle leeftijdscategorieen.
Waarschuwingen worden gevonden bij alle soorten
criminaliteit, met name voor bedrog/misleiding en
ordeverstoring. (SHHD, 1990a) Niets is echter bekend
over de delicten of de daders waarvoor of voor wie
de waarschuwing als een geschikte straf is overwogen
of iets over het beeld dat rechters hebben over de
waarschuwing en het gebruik daarvan als strafmaatregel. Als veel waarschuwingen opgelegd worden
vanwege veronderstelde onbeduidendheid van
misdrijven dan zou er wel een aanzienlijke
mogelijkheid kunnen zijn om veel meer beschuldigden van vervolging `af te leiden'. Zolang er geen
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diepgaand onderzoek naar waarschuwingen bestaat,
is het slechts mogelijk te speculeren.
Het is opmerkelijk dat ondanks Schotlands
punitieve reputatie, gebaseerd op het feit dat het land
een groter aandeel van zijn bevolking gevangen neemt
dan de meeste andere Westeuropese landen, de
Schotse rechters ook grote aantallen veroordeelde
daders wegzenden met een waarschuwing.
Tot besluit
In de vroege jaren tachtig bleef de gemiddelde
dagelijkse bevolking in Schotse strafinrichtingen
stijgen naar een recordniveau in 1986 van 5.588.
(SHHD, 1989) Sindsdien is dit aantal afgenomen met
11% naar een dagelijks gemiddelde van 4.985.
(Scottish Prison Service, 1990) De grootste afnamen
deden zich voor in het dagelijks gemiddelde van
gevangenen in voorarrest (van het hoogste niveau in
1985 van 1.092 naar 844 in 1988 en 768 in 1989 9) en
jeugdige daders (jonger dan 21 jaar) van 1.074 in
1986 naar 902 in 1988. Er heeft ook een recente
vermindering plaatsgevonden in het aantal wanbetalers dat naar de gevangenis werd gestuurd — van
11.564 of 78 verwijzingen per 1000 beboetten in 1985
naar 9.714 of 71 per 1.000 beboetten in 1988. (SHHD,
1989) Hiertegenover is echter het aantal langgestraften (vonnissen van 3 jaar of langer) blijven stijgen
van een gemiddelde dagelijkse bevolking van 1.079 in
1984 naar 1.577 in 1988. (SHHD, 1989)
Bovendien is in verhouding tot alle door de rechtbanken opgelegde vonnissen het percentage van
degenen in (voorlopige) hechtenis relatief constant
gebleven op 8% van alle straffen in 1988 (terwijl dat
in 1985 8,2% van alle straffen was; SHHD, 1990a).
Dus ondanks enige aanwijzingen dat het huidige
beleid om daders van gevangenisstraf 'at' te leiden'
enige invloed heeft, met name met betrekking tot
borgtocht en wanbetaling, blijven Schotse rechters
een groot deel van de daders tot gevangenisstraf
veroordelen.
De conclusie dat beleid om alternatieven voor
gevangenisstraf te ontwikkelen en om het aantal
opgelegde gevangenisstraffen te verlagen een beperkt
succes heeft, is natuurlijk in geen geval typisch voor
de situatie in Schotland. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het strafrechSchotland
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telijke beleid van de laatste tien jaar zijn zich ervan
bewust dat 'het vermeerderen van het aantal alternatieve afdoeningen geen belangrijke vermindering met
zich mee schijnt te brengen in het gebruik van het
opleggen van gevangenisstraf door de rechtbanken: in
plaats daarvan worden de nieuwe afdoeningen vaak
gebruikt voor diegenen die in ieder geval geen
vrijheidsstraf zouden krijgen opgelegd.' (Secretary of
State for Scotland, 1988, p. 88) Behoorlijk wat
onderzoek uit Schotland en elders wijst uit, dat de
invoering en de ontwikkeling van alternatieven voor
gevangenisstraf 'net-widening'-effecten kan hebben:
in plaats van te voorkomen dat veel mensen naar de
gevangenis gaan, zouden de alternatieven meer
mensen in het bredere controlesysteem brengen.'°
Aan de andere kant zijn er in Schotland aanwijzingen
dat 'net-widening' niet onvermijdelijk is. (Stedward
en Millar, 1989)
Daarom heeft het huidige beleid in Schotland zich
niet geconcentreerd op het invoeren van meer nieuwe
strafmaatregelen, maar eerder op 'het versterken van
de niet-gevangenisstraf-afdoeningen die de rechtbanken reeds ter beschikking staan. Dit alles op een
dusdanige manier dat zij, en ook het publiek,
vertrouwen kunnen hebben in de geschiktheid ervan
voor een belangrijk aantal daders dat schuldig is aan
een niet-gewelddadig delict waarvoor ze nu nog
gevangen genomen worden.' (Minister van Binnenlandse Zaken voor Scotland, 1989, p. 88) Daarom
beschouwt het huidige beleid in Schotland en andere
landen de straffen die gevangenisstraf vervangen als
alternatieven om hetzelfde doe1 te bereiken, namelijk
bestraffing. (Stolwijk, 1986) In alle recente beleidsuitspraken wordt gerefereerd aan het verhogen van de
geloofwaardigheid van de alternatieve sancties.
Nieuwe nationale normen voor dienstverlening en
reclassering proberen ervoor te zorgen dat deze
afdoeningen niet door rechters worden beschouwd als
`softe keuzemogelijkheden'.
Er zijn echter nog andere manieren om te proberen
zowel het gebruik als de tijdsduur van gevangenisstraf
te beperken. Enkelen daarvan zijn in Schotland al in
gebruik of worden serieus overwogen. Maatregelen
van vervroegde invrijheidstelling kunnen de gevangenispopulatie verminderen en tegenwoordig worden
veroordelingen tot gevangenisstraf verzacht door
voorwaardelijke invrijheidstellingen en
kwijtschelding.
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Als gevolg van het rapport van de Kincraig
Commissie (Cmnd 598, 1989), die in december 1988
werd ingesteld om te bepalen of en op wat voor
manieren vonnissen tot gevangenisstraf verzacht
zouden kunnen worden, is de regering van plan om
maatregelen tot vervroegde invrijheidsstelling uit te
breiden. De regering stelt voor gevangenen die
veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van minder
dan vier,
jaar, voorwaardelijk vrij te laten; zij die zijn
veroordeeld tot vier jaar of meer, kunnen voorwaardelijk invrijheidgesteld worden nadat twee derde van
het vonnis is uitgezeten. (SHHD, 1990b)
Een meer fundamentele benadering zou wetgeving
met zich meebrengen die de bedoeling zou hebben
om de reeks van misdrijven waarvoor geen gevangenisstraf opgelegd kan worden uit te breiden: depenalisering. (Rutherford, 1986, pp. 182-183) Hoewel deze
benadering geen belangrijke plaats heeft ingenomen
tijdens de recente ontwikkeling van het strafrechtbeleid in Schotland, is er een andere optie met
betrekking tot het verkleinen van het bereik van het
strafrecht, bekend als `decriminalisering', die de steun
heeft onder beoefenaren van het strafrecht. Veel
officieren van justitie vinden bijvoorbeeld dat
misdrijfcreerende wetgeving beteugeld zou moeten
worden en zij beschouwen bepaalde misdrijven, zoals
dronkenschap en onbekwaam en onvoorzichtig
rijgedrag, als geschikt voor decriminalisering. (Moody
en Tombs, 1982, pp. 133-134)
Een andere benadering die zich in de afgelopen
tien jaar in Schotland steeds meer ontwikkelt is
diversie van het strafrechtrechtelijk proces zelf. Het
meest duidelijk is deze benadering te zien bij de
invoering van kinderhoorzittingen in 1971, die op een
effectieve manier jeugdige daders uit het strafrechtsysteem gehouden hebben. Met betrekking tot volwassenen wordt een grote reeks diversie-maatregelen
genomen door officieren van justitie en er is ruimte
voor verdere ontwikkeling - in het bijzonder met
betrekking tot fiscale boetes - door het toestaan van
vastgestelde straffen voor een grotere reeks misdaden
en misdrijven dan nu het geval is. Er zou ook
gelegenheid kunnen zijn voor verdere ontwikkeling
van de bestaande, experimentele bemiddelings- en
schadeloosstellingsprogramma's. Dit zou in overeenstemming zijn met de toenemende belangstelling van
het beleid voor slachtoffers van misdrijven.
Hoewel het buiten het bereik van dit artikel ligt de
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huidige beleidsontwikkelingen met betrekking tot
slachtoffers te bespreken, nemen de belangen van
deze groep een steeds belangrijker plaats in, zowel
wat betreft het voorzien in financiele schadeloosstetting door de Criminal Injuries Compensation
Board en het gebruik van veroordelingen tot schadeloosstelling als hoofdstraf, als wat betreft het voorzien
in sociale en emotionele steun door de ontwikkeling
van slachtofferhulpprogramma's, crisiscentra voor
verkrachte vrouwen en vrouwenhulporganisaties.
Tenslotte zou het aantal gevangenisstraffen kunnen
worden verminderd door het ontwikkelen van beleid
gericht op het voorkomen van recidive en op het
voorkomen dat potentiate daders gevangenen worden.
Hoewel het Schotse strafrechtelijke beleid resocialisatie als strafdoel heeft verlaten, heeft de Scottish
Prison Service als een van zijn nieuwe doelen geformuleerd `om gevangenen alle mogelijke kansen te
geven na vrijlating een ordelievend en nuttig leven te
leiden'. (Scottish Prison Service, 1990) Bovendien
zullen er vanaf april 1991 nieuwe nationale normen
komen voor toezicht op voorwaardelijke invrijheidstelling en voor maatschappelijk werk met ex-gevangenen bij vrijlating uit de gevangenis.
Met betrekking tot potentiate daders is er de laatste
tijd een reeks van initiatieven ontwikkeld, voornamelijk op het gebied van situationele criminaliteitspreventie, waarbij zowel de politie als de gemeenschap betrokken zijn. Zulke initiatieven omvatten de
ontwikkeling van buurtwacht-programma's. Hoewel
onderzoek laat zien dat buurtwachten enigszins
succesvol zijn in het verminderen van de angst voor
criminaliteit, zijn de resultaten gemengd voor wat
betreft het terugbrengen van het criminaliteitsniveau.
(Payne, 1989; Husain en Bright, 1990) Gebieden die
het meest `vatbaar voor criminaliteit' zijn, hebben
waarschijnlijk meer baat bij fundamentele benaderingen gericht op sociale criminaliteitspreventie en
het nieuw leven inblazen van de gemeenschap. Het
Safe Cities Initiative - een initiatief dat onlangs
ontwikkeld is in Engeland, Wales, Noord-lerland en
ook in Schotland en dat tot doel heeft de criminaliteit
en de angst voor criminaliteit te verminderen en
veiliger steden te creeren waarin ondernemingen en
het gemeenschapsleven kunnen floreren - kiest voor
het idee van een op de gemeenschap gebaseerde en
door de gemeenschap geleide benadering van criminaliteitspreventie. Op dit moment wordt onderzoek
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gedaan om de doelen van deze benadering te controleren en te evalueren.
Dit overzicht van recente ontwikkelingen laat zien
dat de Schotse traditie, met zijn nadruk op flexibiliteit
in het strafrechtsbeleid, voortgezet wordt. Flexibiliteit
en bereidheid om te experimenteren en te veranderen
is het duidelijkst in de diversie van bijna alle jeugdige
daders vanaf 1971 en, in mindere mate, in de smile
stijging van het gebruik van alternatieven voor
vervolging van volwassenen in de laatste tien jaar.
Ondanks de onlangs ingevoerde initiatieven zal echter
een werkelijke vermindering in veroordelingen tot
gevangenisstraf nog bereikt moeten worden.
Noten
' De Crown Office bestaat uit de
vaste staf van de Lord Advocate
(hoogste officier van justitie in
Schotland), gekozen uit de leden
van het parket, en is gevestigd in
Edinburgh. De Lord Advocate is
de hoogste wetsambtenaar van de
Crown in Schotland, verantwoordelijk voor de vervolging van alle
rechtszaken en hij is de
voornaamste regeringsadviseur
betreffende Schotse rechtskundige
vragen.
De rechtbanken kunnen ook 16en 17-jarigen wier overtreding en
achterblijven aan ontwikkeling
eerder vragen om zorg dan om
strafmaatregelen, verwijzen naar
het hoorzittingssysteem voor
advies en, in sommige gevallen,
voor afdoening.
Sectie 407 van de Criminal
Procedure (Scotland) Act 1975,
later vervangen door Sectie 50 van
de 1980 Criminal Justice
(Scotland) Act en verbeterd door
de Law Reform (Scotland) Act
1985, Sectie 40.
4 De enige andere geldstraf in
Schotland, bekend als
waarschuwing, verplicht daders
om kleine sommen geld in
bewaring te geven, welke worden
teruggegeven als zij niet opnieuw
een misdrijf plegen. Deze

Schotland

waarschuwing werd gebruikt in
115 afdoeningen in 1988, voornamelijk in het geval van jeugdige
daders.
5 Het is bij de wet verplicht dat
elke rechtbank die een reclasserings- of dienstverleningsvonnis
overweegt, de sociale achtergrond
van de dader onderzoekt. Deze
verplichting is ook van toepassing
als een rechtbank overweegt een
gevangenisstraf op te leggen aan
een dader tussen de 16 en 20 jaar
oud of, als het de eerste keer is,
aan een volwassen dader. De
100%-subsidieregeling vanaf 1
april 1991 zal ook verbeterde
nationale normen voor de sociale
onderzoeksverslagen door
maatschappelijk werkers met zich
meebrengen. Voor een discussie
over recent onderzoek naar sociale
onderzoeksverslagen in Schotland,
zie Curran en Chambers, 1982;
Moore, 1984; Williams en
Creamer, 1989.
6 Hoewel rechters erom bekend
staan dat zij voor een lange tijd
uitstel van vonnissen op een
informele wijze hebben uitgeoefend, was deze praktijk gelegaliseerd door Sectie 47 van de 1963
Criminal Justice (Scotland) Act,
die een rechtbank toestaat `vonnis
uit te stellen na veroordeling voor
een periode op voorwaarden die
de rechtbank mag vaststellen'. De
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wettelijke voorzieningen voor het
uitstel van vonnis zijn neergelegd
in Secties 219 en 431 van de
Criminal Procedure (Scotland)
Act en Secties 53, 54 en 58 van de
Criminal Justice (Scotland) Act
1980.
Berisping is samen met de
waarschuwing gegroepeerd in de
officiele justitiele statistieken,
maar werd slechts gebruikt voor
115, voornamelijk jonge, daders in
1988.
8 Zeit- weinig daders jonger dan
16 jaar worden berecht in de strafrechtbanken in Schotland. Het
overgrote deel van het aantal
jeugdige daders werd verwezen
naar de kinderjury's.
9 Dit is een voorlopig beeld.
1 ° Zie bijvoorbeeld: Pease c.a.,
1977; Blomberg, 1977, 1980;
Klein, 1979; Chan en Ercson,
1981; Dittenhoffer en Ericson,
1983; Chan en Zdenkowski, 1985;
McIvor, 1989, I990a; Cohen,
1979, 1985.
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Criminaliteit, rechtspleging
en bescherming van het
publiek
Samenvatting van de regeringsvoorstellen
voor wetgeving in Engeland en Wales

Inleiding
In de zogenoemde White Paper Crime, Justice and
Protecting the Public zijn de voorstellen van de
regering neergelegd voor veranderingen in de manier
waarop rechtbanken in Engeland en Wales met
wetsovertreders omgaan.
`Verdiende loon'
De regering is de overtuiging toegedaan dat over
het algemeen gesproken wetsovertreders gestraft
dienen te worden overeenkomstig de zwaarte van de
door hen gepleegde delicten, meer dan overeenkomstig hun strafbladen. Degenen die zich schuldig
gemaakt hebben aan de meest ernstige misdaden
dienen tot een lange gevangenisstraf veroordeeld te
worden. De straf die zij moeten uitzitten dient, als
gevolg van veranderingen in het systeem van
voorwaardelijke invrijheidstelling, meer overeen te
komen met de straf die werd opgelegd. Voor minder
ernstige wetsovertredingen stelt de regering voor de
rechtbanken meer mogelijkheden te geven alternatieve straffen, op te leggen.
De regering gelooft dat alternatieve straffen
veeleisend en reed l dienen te zijn. Het moet voor de
rechtbank mogelijk zijn een combinatie samen te
stellen van begeleide dienstverlening, voorwaardelijke
veroordeling, schadevergoeding van het slachtoffer en
vrijheidsbeperkende maatregelen zoals bijvoorbeeld
een uitgaansverbod.
* Deze bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Chr.
Nuttall, Directeur van het Research and Statistics
Department van de Home Office te Londen. Het artikel is
gebaseerd op de brochure Crime, justice and protecting the
public, en werd vertaald door P.B.A. ter Veer.
Engeland en Wales
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Veroordelingen
De uitspraken van de rechtbank stellen de straffen
voor ieder delict vast. De regeringsvoorstellen
benadrukken de belangrijkste doelen van veroordelingen. Veroordelingen dienen:
- publieke afschuw van de overtreding tot
uitdrukking te brengen;
- de dader te straffen;
- het publiek te beschermen;
- schadevergoeding aan slachtoffers te verschaffen of
schadeloosstelling aan de gemeenschap;
- recidive te voorkomen.
Veel wetsovertredingen kunnen afdoende gestraft
worden middels veroordelingen tot schadevergoeding
en boetes. Wanneer deze niet voldoende zijn, zal de
straf enige beperkingen van vrijheid moeten inhouden
of in de gemeenschap Of in de gevangenis.
De rol van de rechtbanken
Voorgesteld wordt dat de rechtbanken de
bevoegdheid blijven behouden de straf vast te stellen
binnen de door het Parlement vastgelegde wettelijke
maxima. Eveneens wordt echter voorgesteld dat
wetgeving wordt geintroduceerd die voor alle,
behalve de meest ernstige, misdrijven van een
rechtbank eist, dat deze, indien zij gevangenisstraf
oplegt:
- overtuigd is dat de ernst van de wetsovertreding
een vrijheidsstraf rechtvaardigt;
- redenen geeft voor het opleggen van een vrijheidsstraf;
- een rapport van de reclassering met betrekking tot
de dader in overweging neemt.
Voor de meest ernstige en gewelddadige misdrijven
is gevangenisstraf de enige optie. De 'Court of
Appeal' heeft echter gezegd dat een gevangenisstraf
alleen moet worden opgelegd in noodzakelijke
gevallen en dat deze zo kort mogelijk dient te zijn. De
regering hoopt dat de 'Court of Appeal' verdere richtsnoeren aan de rechters geeft met betrekking tot
veroordelingen.
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Beschermen van het publiek
Het beschermen van het publiek tegen ernstige en
gewelddadige criminaliteit is een hoofddoelstelling
voor de regering. Er zou een scherpere scheiding
moeten zijn tussen gewelddadige criminaliteit en
vermogensdelicten. Er zouden nieuwe bevoegdheden
voor het 'Crown Court' moeten zijn om gevangenisstraffen op te leggen langer dan door de ernst van het
delict wordt gerechtvaardigd (maar nog wel binnen
de wettelijke maxima) aan persistente gewelddadige
en seksuele delinquenten wanneer het als noodzakelijk wordt gezien om het publiek tegen ernstig
gevaar te beschermen. Anderzijds zou de maximumstraf voor diefstal omlaag gebracht moeten worden
van tien naar zeven jaar en de maximumstraf voor
diefstal met braak van bedrijfseigendommen van
veertien tot tien jaar. De maximumstraf voor huisinbraak zou veertien jaar blijven teneinde de angst en
het nadeel dat zulke delicten veroorzaken te
weerspiegelen.
Alternatieve straffen
Alternatieve straffen zouden, indien financiele
straffen onvoldoende zijn, een adequate manier van
omgaan met de meeste delinquenten zijn indien deze
straffen veeleisend en realistisch zijn. De regering
stelt het volgende voor.
- Reclassering alleen kan worden opgelegd bij vonnis
van een rechtbank en kan worden gecombineerd met
andere straffen waaronder dienstverlening.
- Rechtbanken nieuwe bevoegdheden zouden moeten
hebben om uitgaansverboden op te leggen, of als
voorwaarde verbonden aan borgtocht Of volgend op
een veroordeling. Deze zouden kunnen worden
afgedwongen door electronisch huisarrest, op dit
moment onderwerp van enkele pilot-studies.
- Alternatieve straffen makkelijker afdwingbaar
zouden moeten zijn. Er zouden drie duidelijke stadia
van dwang moeten zijn: een waarschuwing, administratieve actie door de toezichthouder, opnieuw
verschijnen voor de rechtbank.
- De reclassering zou de rechtbanken moeten blijven
informeren over de resultaten van de veroordelingen
die zij superviseren.

Engeland en Wales

125

Boetes
Het overgrote deel van stratbare feiten wordt
afgedaan met boetes. In 1988 ontvingen 1,25 miljoen
van de 1,6 miljoen veroordeelden een boete. Een
boete, indien nauwkeurig vastgesteld, kan een dader
straffen zonder zijn mogelijkheden met betrekking tot
werk en zijn verantwoordelijkheden ten opzichte van
zijn gezin te beschadigen. Recente experimenten zijn
uitgevoerd waarbij, bij het vaststellen van boetes,
eenvoudiger rekening gehouden kan worden met de
draagkracht van de dader. Wanneer de resultaten van
deze experimenten zijn geevalueerd zal de regering
wellicht een wettelijk kader voorstellen voor 'unit
fines' (vergelijkbaar met het dag-boete systeem in
Zweden en West-Duitsland waarbij de veroordeelde
een door de rechtbank gespecificeerd aantal dagen
inkomen verliest). De rechtbank stelt de straf vast in
`schijven' (units) naar aanleiding van de ernst van het
delict, waarbij de hoogte van de `schijr gerelateerd
wordt aan de draagkracht van de delinquent.
Voonvaardelijke invrijheidsstelling
De regering stelt voor dat de tijd die gevangenen in
de gevangenis doorbrengen dichter zou moeten liggen
bij de straf zoals deze is opgelegd door de rechtbank.
- Alle gevangenen zouden op zijn minst de helft van
de tijd waarvoor zij veroordeeld zijn in de gevangenis
moeten doorbrengen: de huidige minimum periode is
een derde van de totale tijd voor hen die een gevangenisstraf van meer dan een jaar uitzitten.
- Gevangenen die een gevangenisstraf van onder de
vier jaar uitzitten zouden de helft van de totale tijd in
de gevangenis moeten doorbrengen.
- Een selectief systeem van voorwaardelijke invrijheidsstelling zou gelden voor gevangenen die een
gevangenisstraf van vier jaar of meer uitzitten.
Zorgvuldige, individuele overwegingen zouden nodig
zijn voordat zulke gevangenen vrijgelaten zouden
kunnen worden, aagezien velen veroordeeld zullen
zijn voor ernstige seksuele en gewelddadige delicten.
- Strafvermindering voor goed gedrag zou moeten
worden afgeschaft. In plaats daarvan zouden extra
gevangenisdagen kunnen worden opgelegd in geval
van slecht gedrag.
- Alle gevangenen veroordeeld tot een gevangenis126
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straf van een jaar of meer zouden bij vrijlating onder
toezicht komen te staan voor de maximale duur van
drie kwart van de destijds opgelegde straf.
- Alle gevangenen zouden na vrijlating het risico
lopen teruggestuurd te worden naar de gevangenis
om de rest van hun straf uit te zitten wanneer zij voor
een ander delict waar gevangenisstraf op staat zouden
worden veroordeeld: op dit moment wordt de straf
kwijtgescholden wanneer de gevangene vrijgelaten
wordt wegens goed gedrag.
De Minister van Binnenlandse zaken zou aan de
'Parole Board' de uiteindelijke beslissing moeten
delegeren met betrekking tot de vrijlating van
sommige categorieen gevangenen en dient nieuwe
bevoegdheden te hebben om beleidsaanwijzingen te
geven aan de 'Parole Board'. De regering gelooft
echter dat sommige delinquenten veroordeeld zijn
naar aanleiding van zulke ernstige delicten dat de
Minister van Binnenlandse zaken de uiteindelijke
verantwoordelijkheid zou moeten behouden voor het
besluit hen wel of niet voorwaardelijk in vrijheid te
stellen. Het besluit om voorwaardelijk in vrijheid te
stellen zou eerst en vooral gebaseerd moeten zijn op
de afweging van de risico's van ernstig gevaar voor
het publiek. Alleen dan zouden de mogelijke
voordelen, voor het publiek en de gevangene, van een
langere toezichtperiode in overweging moeten worden
genomen
Toezicht
De voorstellen met betrekking tot alternatieve
straffen en voorwaardelijke invrijheidsstelling hangen
samen met effectief toezicht van de wetsovertreders in
de samenleving. Effectief toezicht dient:
- het publiek te beschermen;
- recidive te voorkomen;
- met succes de delinquent in de samenleving te
herintegreren.
Toezicht kan nooit een volledige garantie zijn tegen
recidive. Maar het risico kan beperkt worden door
deskundigheid en goede uitvoering. Toezicht zou
geen `zachte optie' moeten zijn. Het zou werkelijke
eisen aan delinquenten moeten stellen om hen in
staat te stellen volgens de wet te leven.
Effectief toezicht dient toezicht van hoge kwaliteit
Engeland en Wales
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te zijn. De toezichthouder zou in staat moeten zijn het
vertrouwen en respect van de delinquent te winnen,
en de motivatie van de delinquent om zichzelf te
verbeteren op te bouwen. De toezichthouder vertegenwoordigt ook de autoriteit van de rechtbank en hij
zou nauwkeurig moeten toezien op de naleving van
de uitspraak van de rechtbank. Delinquenten zouden
het kwaad dat zij hebben teweeggbracht onder ogen
moeten zien en moeten leren hoe ze dat in het vervolg
kunnen voorkomen. Delinquenten kunnen met
andere problemen geholpen worden, zoals het gebrek
aan opleiding, werkloosheid en verslavingen. De
toezichthouder zou een actieprogramma samen
moeten stellen om de delinquent uit deze problemen
te helpen.
De regering stelt landelijke richtlijnen voor toezicht
voor, gebaseerd op goede uitvoering. Het doel zou
moeten zijn het vertrouwen van de rechtbanken en
het publiek in de kwaliteit van het toezicht op delinquenten (of als straf of bij vrijlating uit de gavangenis) in de samenleving te versterken.
Jeugdige delinquenten
Ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het opvoeden van hun kinderen om de wet
te respecteren en te gehoorzamen. Momenteel kan
een rechtbank in bepaalde gevallen een ouder vragen
aanwezig te zijn op de zitting, maar de regering stelt
het volgende voor.
- Een wetswijziging die van alle ouders eist met hun
kinderen aanwezig te zijn op de zitting, wanneer hun
kinderen een misdrijf ten taste is gelegd, behalve in
de meest uitzonderlijke omstandigheden.
- De rechtbank in staat te stellen de ouders te
bevelen aan boetes en andere financiele straffen te
voldoen die hun kinderen worden opgelegd, en haar
daarnaast in staat te stellen de financiele draagkracht
van de ouders te bekijken bij de vaststelling van de
geschikte hoogte van de boete.
- Ouders van veroordeelde jeugdige delinquenten te
stimuleren de juiste zorg aan hun kinderen te
besteden en hen onder controle te krijgen.
Sommige kinderen die delicten plegen staan onder
toezicht van lokale autoriteiten die de ouderlijke zorg
voor hen op zich nemen. De regering zal wetgeving
introduceren die de rechtbanken in staat stelt van
128
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lokale autoriteiten te eisen dat zij boetes betalen
wanneer een jongere die bij hen onder toezicht staat
voor een delict veroordeeld wordt. Dit kan dan alleen
wanneer de rechtbank ervan overtuigd is dat het
delict volgde op een slechte uitvoering door de lokale
autoriteit van haar taken.
Jeugdrechtbanken dienen jongeren-rechtbanken te
worden en te maken hebben met verdachten onder de
18 jaar. Deze rechtbanken dienen soepelere bevoegdheden te hebben bij de behandeling van zaken
betreffende 16- en 17-jarigen, zodat zij zowel reclasseringstoezicht of supervisiemaatregelen kunnen
opleggen als dienstverlening en plaatsing in een
jeugdinrichting. Er moeten nieuwe regelingen komen
ten aanzien van de voorlopige hechtenis voor
jeugdigen. Verder zal nagedacht worden over de
afschaffing van de korte gevangenisstraf voor meisjes
onder de 18 jaar.
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's-Gravenhage, WI: 070-370 65 53
(E.C. van den Heuvel, C.J. van
Netburg) en 070-370 66 56 (E.M.T.
Beenakkers).

Algemeen
1
Aarden, A.M.

Seksueel geweld als vluchtmotief
Migrantenrecht, 5e jrg., nr. 7,
1990, pp. 128-130
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Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en -delinquenti
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit

In het kader van haar afstudeeropdracht heeft de auteur veertig
dossiers bestudeerd bij de Directie
Vreemdelingenzaken van het
Ministerie van Justitie. Zij onderzocht in hoeverre bij de in de
asielaanvragen aangevoerde
vluchtmotieven seksueel geweld
en/of sekse-specifiek geweld bij
de beoordeling een rol speelden.
De conclusies zijn opmerkelijk.
Niet eenmaal werd dit vluchtmotief geloofwaardig of relevant
gevonden door de Staatssecretaris.
Alles wordt gedaan om een asielverzoek af te wijzen; als het ene
argument niet opgaat wordt een
ander argument gehanteerd. De
auteur vindt, dat een royaal vluchtelingenbeleid in de context van
de Europese Gemeenschap (1992)
nu gelnitieerd dient te worden.
2
Cohen, S.

Politics and crime in Israel:
reactions from the home front
Social justice, 17e jrg., nr. 1,
1990, pp. 5-24
Als criminoloog reageert de
auteur op ontwikkelingen in IsraEl
sinds de opstand van december
1987. Hij doet dit aan de hand
van een samenvatting van een
lezing, welke hij hield tijdens de
jaarlijkse conferentie van de
'Israel Society of Criminology' in
1989. Deze lezing had de politieke
verantwoordelijkheid van de
criminologie in het huidige Israel
tot onderwerp. De auteur stelt dat
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in het Westen het anti-positivisme
is doorgedrongen in de sociale
wetenschappen. Toch is er in
Israel van deze wetenschapsontwikkeling niets te merken. De
redenen hiervoor zijn zeer
complex, maar de consequenties
ervan zijn overduidelijk. De
Israelische criminologie met name
blijft pragmatisch, correctioneel en
a-theoretisch. Onder het mom van
wetenschappelijke objectiviteit
wordt de staatsideologie onvoorwaardelijk geaccepteerd.
Gevoelige onderwerpen worden
angstvallig vermeden. De auteur
meent dat hierin verandering moet
komen. Vooral na de bezetting
van de Westelijke Jordaanoever en
de Gazastrook en zeker sinds het
begin van de `Intifadah'. Hij stelt
dat Israel hiermee de grenzen van
het moreel acceptabele heeft
overschreden. De auteur hoopt
dat criminologen in Israel zich
realiseren dat het tijd wordt een
standpunt in te nemen ten
opzichte van discussiepunten als:
de relatie met staatsinstellingen en
de houding ten aanzien van
slachtoffers yan staatsgeweld.

wetgeving. Dit betekent dat belastingregels een apart terrein
vormen. Deze speciale houding
van burgers kan verklaard worden
door fraude te zien als de
uitkomst van een afweging van
voor- en nadelen. Het eigenbelang
fungeert daarbij als richtlijn bij
het profiteren van de collectieve
goederen van de overheid. Deze
relatie tussen fraude en eigenbelang verduidelijkt de auteur met
de anomiebenadering van Merton.
Volgens de auteur spelen hierbij
de normen van de groep waartoe
men behoort (de subculturele
normen) een belangrijke rol. Op
dit groepsniveau is geen sprake
van anomie. Maar het gevaar
bestaat dat het totale normatieve
systeem wordt ondermijnd.
Met literatuuropgave.

4
Newman, G.R.
Popular culture and criminal
justice: a preliminary analysis
Journal of criminal justice, 18e
jrg., nr. 3, 1990, pp. 261-274
Amerikanen worden via de media
veelvuldig geconfronteerd met
thema's op het gebied van het
3
strafrecht. In dit artikel wordt
aandacht besteed aan de wijze
Godschalk, J.J.
Belastingfraude en anomie
waarop het strafrecht wordt
afgebeeld in detective-series, soap
Sociologische gids, 37e jrg., nr.
4, 1990, pp. 224-237
opera's, non-fictie op televisie,
Algemeen wordt verondersteld dat advertenties, pop en rock muziek,
stripverhalen en diverse soorten
de groei van het zwarte circuit
mede een gevolg is van een toene- films. Newman is van mening dat
mende normvervaging of anomie. de geringe wetenschappelijke
aandacht voor deze lagere'
Het doel van de auteur is deze
cultuurvormen niet terecht is. Zij
samenhang nader te preciseren.
Uit een onderzoek van de Univer- bevatten een schat aan gegevens,
die nader wetenchappelijk
siteit van Amsterdam over fraude
onderzoek zeker rechtvaardigen.
met belastingen en uitkeringen
blijkt dat de respondenten, hoewel Met literatuuropgave.
zij zelf frauderen, vinden dat
iedereen zich aan de wet moet
houden. Uit rechtssociologisch
onderzoek komt naar voren dat
burgers een speciale houding
aannemen tegenover de fiscale
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Strafrecht en
strafrechtspleging

andere am redenen van efficientie.
In hoeverre is dit systeem uniek
voor de VS.? Om dit na te gaan
5
deed de auteur onderzoek in een
Barbey, I
aantal steden in Duitsland,
Posideliktische ErinnerungsstiiNederland (Alkmaar, Rotterdam
rungen Ergebnisse einer. retroen Breda) en Denemarken
spektiven Erhebung
(1986/1987), waarbij strafzaken
Blutalkohol, 27e jrg., nr. 4,
bestudeerd werden en interviews
1990, pp. 241-259
plaats vonden met rechters,
Een retrospectief onderzoek van
advocaten en dergelijke.
362 strafdossiers laat een groat
Per land wordt een beknopte
aantal in staat van beschuldiging
beschrijving van de verschillende
gestelde mensen zien, die zich
strafrechtssystemen gegeven. In
allemaal op geheugenverlies
Duitsland geldt het legaliteitsbe(= amnesia) beroepen. De redenen ginsel, in Nederland het opportuvan deze daders werden vergeniteitsbeginsel en Denemarken
leken met die)van een groep
heeft een systeem daar tussen in,
daders die geen beroep deed op
dat het meest de Amerikaanse
deze schulduitsluitingsgrond.
situatie benadert. In Duitsland
Statistisch van belang zijnde
handelt men in de praktijk veel
relaties werden gevonden tussen
informeel af ondanks het legaliamnesia en seks, gevangenschap,
teitsbeginsel, dat vooral strikt
aard van het misdrijf, exogene
toegepast wordt bij grotere zaken
factoren en psychogene stoormet veel publiciteit. Het Nedernissen. De resultaten van dit
landse systeem biedt ruime
onderzoek en van andere gepublimogelijkheden voor plea
ceerde onderzoeken bevestigen de
bargaining, waarbij de leeftijdsproblemen van differentiele
grens van 18 jaar, de ernst van het
etiologie van amnesia na
misdrijf en recidive een rol spelen.
misdaden. Geldige en
In Denemarken is
betrouwbare diagnostische
'plea-bargaining' wijd verbreid en
technieken, speciaal am gesimuwordt getolereerd zolang de
leerde amnesia te onderkennen,
uniformiteit in de rechtspleging
ontbreken. Misvattingen over
niet in het gedrang komt.
amnesia leven nog steeds onder
Ondanks de verschillen in de
rechters, advocaten en daders.
juridische procedures bieden de
Omdat amnesia zich na het
rechtssystemen in de drie ondermisdrijf voordoet, is het niet nodig zochte landen allerlei mogelijkcriminele verantwoordelijkheid
heden am speciale maatregelen te
vast te stellen.
nemen alvorens de rechter bij een
Met literatuuropgave.
zaak te betrekken.
Met literatuuropgave.
6
Gertz, M.G.
7
The dynamics of plea bargaining
Graham, J.
in three countries
Decarceration in the Federal
Criminal justice review, I5e jrg.,
Republic of Germany
nr. I, 1990, pp. 48-63
The British journal of crimi'Plea Bargaining', dat wil zeggen
nology, 30e jrg., nr. 2, 1990, pp.
een informele vorm am straf150-170
rechtszaken te behandelen, wordt
In West-Duitsland heeft men met
veel toegepast in de V.S. onder
succes sinds 1983 de omvang van
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de gevangenisbevolking
aanzienlijk terug weten te
brengen, vooral wat betreft het
aantal jongeren. Engeland daarentegen behoort tot de landen met
het hoogste aantal gevangenen.
Wat nu is de achtergrond van
deze ontwikkelingen in Duitsland
en in hoeverre kan Engeland daar
iets van leren? De daling wordt
niet verklaard door afname van
criminaliteit, verandering in bevolkingsomvang, wetgeving of
rapportage van criminaliteit, noch
door kortere detentieperioden.
Eerder moet de reden gezocht
worden in gewijzigde inzichten
met betrekking tot vervolging en
rechtspraak, waardoor er met
name minder jonge delinquenten
naar de gevangenis gestuurd
worden. Men staat thans sceptischer tegenover het resocialiserend en afschrikkend effect van
gevangenisstraf en twijfelt soms
aan de noodzaak en een wettelijke
basis van voorarrest. Er wordt
daarom vaak meer verwezen of
een maatregel toegepast. Lichte
gevallen seponeert men bij
voorkeur. Er worden meer
voorwaardelijke straffen en
minder korte gevangenisstraffen
gegeven, terwijl preventieve
hechtenis zo beperkt mogelijk
wordt toegepast. Hoewel de
rechtssystemen in Duitsland en
Engeland belangrijke verschillen
vertonen kan Engeland volgens de
auteur toch jets van Duitsland
leren met name wat verwijzen en
een soepeler behandeling van
jonge delinquenten betreft.
Met literatuuropgave.

8
Gunther, H.L.
Strafrecht und Humangenetik

Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft, 102e jrg., nr.
2, 1990, pp. 269-291
Sedert de bekendmaking van
berichten omtrent in vitro fertili-
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satie, gen-therapie en genomanalyse, is de discussie over de
ethische en wettelijke acceptatie
van voortplantingsgeneeskunde en
gen-technologie niet meer tot rust
gekomen. Eensgezindheid bestaat
over het feit dat deze fenomenen
vanuit de rechtsvrije ruimte in
wettelijke regelingen gevat dienen
te worden. Al sinds langere tijd
debatteert de Duitse Bondsdag
over twee wetsontwerpen,
namelijk over het ontwerp van een
wet ter bescherming van embryo's
en over het ontwerp van een wet
ter regeling van vragen over de
gen-techniek. In het onderhavige
artikel behandelt de auteur beide
wetsontwerpen, toegespitst op
vragen omtrent de strafbaarheid
en strafbaarstelling van bepaalde
experimenten op dit - uiterst
gevoelig liggende - terrein.
Met literatuuropgave.

9
Harland, A.T., C.J. Rosen
Impediments to the recovery of
restitution by crime victims

Violence and victims, 5e jrg., nr.
2, 1990, pp. 127-140
Restitutie is een in theorie
populaire sanctie. In de praktijk
wordt restitutie echter onvoldoende benut. Volgens de auteurs
komt erin geen verandering zolang
er geen consensus is over de
definitie van restitutie en zolang
de praktische en technische
problemen rond restitutie niet zijn
opgelost. En dit zal niet gebeuren
zolang er beleidsmatig niets wordt
gedaan aan het onderkennen en
oplossen van de problemen die
inherent zijn aan het gebruik van
een op herstel en genoegdoening
gerichte sanctie als restitutie, in
een strafrechtssysteem dat primair
straffend van aard is.
Met literatuuropgave.
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10
Junger-Tas, J.

Alternatieve sancties in de
Verenigde Staten

Delikt en delinkwent, 20e jrg.,
nr. 6, 1990, pp. 533-554
Onder druk van de - mede door
het 'hard line' beleid van
president Bush - ontstane sterke
groei van het aantal gedetineerden, de hierdoor ontstane
overvolle gevangenissen en de
verandering in de algemene
attitude ten opzichte van straffen,
zijn nieuwe vormen van strafrechtstoepassing ontstaan, die gezien de bij de Amerikaanse
bevolking bestaande grote
weerstanden tegen het gebruik van
overheidsgelden en het verhogen
van de belastingdruk ten behoeve
van uitbreiding van het gevangeniswezen - praktisch altijd het
karakter hebben van alternatieven
voor de vrijheidsstraf. De doelstellingen zijn: reductie van de gevangenispopulatie; een optimale
bescherming van de bevolking
tegen veroordeelde misdadigers
die binnen de samenleving blijven
functioneren; verminderen van de
kosten, verbonden aan de executie
van straffen. Twee verschillende
sanctietypen vallen te anderscheiden: diverse vormen van
intensieve reclasseringsbemoeienis, de zg. IPS-programma's
(Intensive Probation Supervision
of Intensive Service Probation) en
het electronisch arrest. Besproken
warden diverse IPS-programma's,
o.a. Georgia, New Jersey, Oregon
en Massachusetts. Geconcludeerd
kan worden, dat deze
programma's wat de doelstellingen betreft, tot nu toe redelijk
succesvol zijn. De kosten van de
IPS-programma's liggen echter
wel aanzienlijk hoger dan die van
het traditionele reclasseringswerk.
Punten van zorg zijn onder meer
de selectie van clienten en de vaak
extreme controlemaatregelen. Uit
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het beschikbare onderzoek is niet
gebleken, dat electronisch
huisarrest - de jongste loot aan de
boom der alternatieven waar
nog niet veel onderzoek naar is
verricht, als alternatief voor
detentie is aangewend. Het heeft
dan ook niet bijgedragen tot het
oplossen van het probleem van de
overvolle gevangenissen in de
Verenigde Staten. Tot slot gaat de
auteur nog in op de implicaties
voor het Nederlandse beleid.
Met literatuuropgave.
11
McMahon, M.

Net-widening: vagaries in the use
of a concept

The Britisch journal of criminology, 30e jrg., nr. 2, 1990, pp.
121-149
In de kritische beschouwingen
over 'community corrections'
(dienstverlening en dergelijk)
wordt vaak gewezen op de aanzuigende werking ('net-widening') die
uitgaat van deze sancties.
McMahon behandelt de
argumenten die gebruikt zijn in de
discussies over dit fenomeen en
gaat in op de methodologische
problemen rond onderzoek naar
net-widening, door een aantal
bekende studies op dit terrein
nader te bekijken. Hij constateert
niet alleen diverse onduidelijkheden en methodologische
problemen, maar oak het
politieke, theoretische probleem
van de heersende pessimistische
visie op recente ontwikkelingen in
het strafrecht en doet voorstellen
om dit te vervangen door bevordering van de kritische praxis.
Met literatuuropgave.
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12
Pieters, F.
Zweden: strafstelsel en penitentiair systeem
Panopticon, 1 1 e jrg. nr . 3, 1990,
pp. 222-242
De auteur geeft in dit artikel een
overzicht van het strafrechtssysteem en de krachtlijnen van het
penitentiaire stelsel in Zweden en
legt daarbij - waar nodig - de link
naar Belgie. Zweden stond in de
jaren zestig model omdat het de
`behandelingsideologie' effectief
tot het fundament van zijn
criminele politiek had gemaakt
(Strafwetboek 1965). Deze
ideologie wordt gekenmerkt door
een benadrukking van de persoonlijkheid van de dader en individueel aangepaste sancties op basis
van een prognose met betrekking
tot het toekomstig gedrag van de
dader (medisch-therapeutisch
model). Reeds in diezelfde jaren
zestig komt er kritiek op dit
model. In 1977 publiceert het
Nationaal Onderzoekscentrum
voor Criminaliteitspreventie een
belangrijk rapport met de
volgende aanbevelingen: het
verlaten van de idee dat criminaliteit een ziekte zou zijn; straf
moet in verhouding staan tot de
ernst van het misdrijf; in plaats
van een verplichte behandeling
moet een aanbod voor hulpverlening worden gedaan. Het
verlaten van de behandelingsideologie leidde tot een strenger
optreden in de strafrechtsbedeling.
Het Zweedse voorbeeld leert ons,
hoe belangrijk wetenschappelijk
onderzoek is voor een consistente
criminele politiek die is aangepast
aan opgedane ervaringen en
nieuwe inzichten. Waar de behandelingsideologie in Zweden reeds
lang is verlaten, draagt men er in
Belgie nog sporen van mee in de
toepassing van de V.I. De grote
vraag, die men zich in Zweden
thans stelt is, of het humane
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penitentiaire stelsel zoals het nu
bestaat, betaalbaar zal blijven.
Want ofschoon men opteert voor
alternatieven, mede omdat zij
goedkoper zijn dan gevangenisstraf en er in de gevangenissen
een groot aantal 'open' plaatsen
zijn die minder kosten dan
plaatsen in gesloten instellingen,
blijft het handen vol geld kosten.
Met literatuuropgave.
13
Pigott, M.A., J.C. Brigham e.a.
A field study on the relationschip
between quality of eyewitnesses'
descriptions and identification
accuracy
Journal of police science and
administration, 17e jrg., nr. 2,
1990, pp. 84-88
In 1972 besloot het Amerikaanse
Hooggerechtshof dat de betrouwbaarheid van een ogen-getuigenverklaring aan de hand van vijf
factoren moet worden beoordeeld:
de gelegenheid de verdachte te
observeren tijdens het plegen van
het delict; de mate van aandacht
die de getuige aan het feit
besteedde; de accuraatheid van de
beschrijving van de verdachte en
het feit; de tijd tussen het feit en
de verklaring; het vertrouwen van
de getuige in zijn verklaring. De
onderzoekers gingen de waarde
van criterium een, drie en vijf na
in een onderzoek bij 47
vrouwelijke bankbedienden, door
middel van een gefingeerde
poging tot een twijfelachtige transactie. lets minder dan de helft van
de `verdachten' werd door de
bediendes herkend in een rij
mogelijke daders. Van de gegeven
beschrijving van de `verdachte'
hield noch de accuraatheid, noch
de compleetheid, noch de samenhangen verband met een juiste
identificatie. Het vertrouwen van
de getuige in de eigen verklaring
hield wel verband met een juiste
identificatie, en de tijd dat men de
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'verdachte' had kunnen observeren hield hier een negatief
verband mee. De auteurs concluderen dat de beslissing van het
Hof waarschijnlijk niet terecht is
geweest, maar constateren
eveneens dat gerechtelijke
instanties weinig geneigd zijn
rekening te houden met
uitkomsten van wetenschappelijk
onderzoek.
Met literatuuropgave.

Criminologie
14

Beijerse, J., C. Fijoaut e.a.
Het project 'Boulevard Zuid te
Rotterdam

Tijdschrift voor criminologie,
32e jrg., nr. 2, 1990, pp. 67-82
'Boulevard Zuid' is de naam van
een winkelstraat met ongeveer 240
winkels in een oude arbeidersbuurt in Rotterdam. Vanwege
klachten van winkeldiefstal, soms
gepaard gaande met gebruik van
geweld, heal de gemeenteraad
besloten een project te starten met
als doel de criminaliteit in deze
straat terug te dringen. Het eerste
deelonderzoek bestond uit interviews met zestig in de winkelstraat
gevestigde ondernemers. Hieruit
bleek, dat de criminaliteit niet als
belangrijkste item werd
beschouwd. Belangrijker waren de
aantasting van fysieke omgeving
door verkeer, uitstallingen,
rolluiken en vuil, de verpaupering
en verloedering van de omliggende buurten en de veranderende
bevolkingssamenstelling. Op
grond van deze bevindingen heeft
een herorientatie van het
onderzoek plaatsgevonden, die
neerkwam op uitbreiding ervan
naar de omgeving van Boulevard
Zuid. Vier onderkende problemen
worden in dit artikel beschreven:
diefstal en braak; agressie en
geweld; aantasting van de fysieke
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omgeving en overlast in de zin van
horeca en drugs.
Met literatuuropgave.
15
Broadhurst R.G., R.A. Mailer
The recidivism of prisoners
released for the first time: reconsidering the effectiveness question

The Australian and New
Zealand journal of criminology,
23e jrg., nr. 2, 1990, pp. 88-104
De recidive werd nagegaan van
16381 gedetineerden uit het
westelijk deel van Australie tussen
juni 1975 en juni 1987. Als maat
gold een nieuwe detentie
gedurende de onderzoeksperiode.
De percentages recidivisten
waren: mannelijke niet-aboriginals
45%, mannelijke aboriginals 76%,
vrouwelijke niet-aboriginals 36%
en vrouwelijke aboriginals 69%.
De factoren ras en geslacht
hadden dus een duidelijke invloed
op de recidivegraad. Een aantal
factoren die buiten de invloedssfeer van justitie liggen hadden
een gunstig werking op de
recidive, zoals leeftijd, weinig
moeilijkheden met autoriteiten,
werk, en het bezit van geld bij
ontslag. Aan andere gunstige
factoren kan justitie echter wel
iets doen, zoals voorwaardelijke
invrijheidstelling, een speciaal
programma ter voorbereding van
het ontslag, werk- en ander
speciaal verlof. Ook al kan justitie
niet op elk terrein iets doen, de
auteurs achten het wel van belang
dat aandacht besteed wordt aan
opleiding, hulp bij het zoeken
naar werk, vroeg verlof onder
toezicht en het contact houden
met familie. Aangezien mensen
die voor het eerst gedetineerd zijn
een gunstiger prognose hebben,
lijkt het hen speciaal van belang
zich bij hen hierop te richten, om
te voorkomen dat zij in de recidivisten-cultuur terecht komen. •
Met literatuuropgave.
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16
Czaja, R., J. Blair

Using network sampling in crime
victimization studies
Journal of quantitative criminology, 6e jrg., nr. 2, 1990, pp.
185-206
Het belangrijkste kenmerk van de
methode van 'network sampling'
bij victimisatiesurveys is dat een
misdrijf wordt gerapporteerd door
iemand anders dan het slachtoffer,
behorend bij diens netwerk van
persoonlijke relaties. In hun
onderzoek voerden de auteurs een
conventioneel survey uit en een
survey volgens de netwerkmethode om deze twee methoden
vervolgens qua uitkomsten met
elkaar te vergelijken. Bij dit in
Illinois gedane onderzoek werden
namen en adressen van 811
slachtoffers van inbraak, beroving
en geweldpleging van de politie
verkregen. De in het telefonisch
contact door het slachtoffer
genoemde familieleden, collega's
en vrienden werden eveneens op
dezelfde wijze benaderd en
gevraagd of zij van het misdrijf op
de hoogte waren. Naar voren
kwam dat ouders of kinderen
betrouwbare rapporteerders zijn.
Ook konden de auteurs met statistische methoden de condities
bepalen waaronder de conventionele danwel de netwerkmethode de voorkeur verdient. Tot
slot geven de auteurs een kritisch
commentaar op hun bevindingen.
Met literatuuropgave.
17
Dorn, N., N. South

Drug markets and law enforcement
The British joural of criminology, 30e jrg., nr. 2, 1990, pp.
171-188
Rode draad door dit artikel is de
suggestie dat de zwarte drugsmarkt en overheidslichamen die in
dit gebied operen met elkaar in
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interactie staan. De overheid
reageert op veranderingen in
beleid van de drugshandelaren,
deze reageren op hun beurt op het
veranderend overheidsbeleid enz.
Bepaalde aspecten van het
overheidsbeleid, zoals multipele
jurisdictie (om corruptie tegen te
gaan), ondergrondse acties en de
mogelijkheid tot in beslagname
van drugswinst, leiden tot
ongewenste ontwikkelingen
binnen de handel. Bovendien
treffen deze maatregelen vooral de
groothandelaren, met een relatief
statische organisatie, waardoor er
meer kleine, flexibele en onoverzichtelijke organisaties binnen de
handel komen. Andere ontwikkelingen, zoals het op grotere schaal
gebruik maken van informanten
en strengere straffen, leiden tot
een verharding binnen de handel.
Het Engelse drugsbeleid stoelt op
het Amerikaanse. En nu kan men
vaststellen dat ook de Engelse
markt zich ontwikkelt als de
Amerikaanse, met alle verharding
vandien. Dit heeft volgens de
auteurs niet te maken met de
introductie van crack, maar met
de ontwikkelingen binnen het
overheidsbeleid. Volgens hen is de
vraag niet legaliseren of niet',
maar `welke aspecten van de
drugshandel zijn het minst
schadelijk' en 'hoe kunnen we de
markt zo beinvloeden dat deze de
minst ongewenste richting
uitgaat'.
Met literatuuropgave.
18
Eshof, P. van den, A.W.M. van
der Heijden

Tienduizend overvallen;
beschrijving van de overvallen
sinds 1980
Tijdschrift voor criminologie,
32e jrg., nr. 2, 1990, pp. 56-66
De afgelopen tien jaar is het
aantal overvallen fors toegenomen. In het onderhavige artikel
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is een analyse van deze gegevens
uitgevoerd, waarvan de
uitkomsten worden behandeld.
Werden in 1980 ruim 600
overvallen gepleegd, in 1985
waren dit er meer dan 1000 en in
1989 bijna 1500. Een toename van
150% in tien jaar. De meeste
overvallen werden gepleegd op
andere bedrijven dan banken of
postkantoren. Van enigerlei vorm
van specialisatie lijkt bij de daders
nauwelijks sprake te zijn. Het
percentage overvallers dat staat
geregistreerd voor een opiumdelict
is betrekkelijk laag (17%). De
meeste overvallers zijn dus
gewone vermogensdelinqenten,
die hun bakens hebben verzet. Het
merendeel van de daders (77%)
heeft zijn keuze niet beperkt tot
een bepaald type object. Dit leidt
tot de conclusie, dat beveiligingsmaatregelen met betrekking tot
een bepaalde klasse van objecten,
gemakkelijk kunnen leiden tot een
lverschuivingseffece waardoor het
aantal overvallen op andere
objecten kan toenemen.
Met literatuuropgave.

computersaboteur is er op uit een
ander schade te berokkenen. In
sommige gevallen gebeurt dit met
computervirussen. De bevrediging
van de ware computerkraker
bestaat uit het vinden en
doorbreken van beveiligingen,
waarna hij zijn slachtoffer op de
hoogte stelt van het falen van
diens beveiliging. Dan is er tot
slot de softwarepiraat, wiens doel
het is om software te kopieren en
te verkopen. De auteur komt tot
de slotsom dat het niet mogelijk is
een gemeenschappelijk kenmerk
vast te stellen van alle computercriminelen.
Met literatuuropgave.

20
Kerbo H.R., M. Inoue
Japanese social structure and
white collar crime: recruit cosmos
and beyond
Deviant behavior, 1 le jrg., nr. 2,
1990, pp. 139-154
Japan kan, als eerst geindustrialiseerd Aziatisch land, goed als
testland dienen voor sociologische
theorieen die zijn ontwikkeld op
grond van de ervaringen in
Westerse gerndustrialiseerde
19
landen. De auteurs analyseren
Kaspersen, H.W.K.
bepaalde aspecten van de witteDe computercrimineel in actie
boordencriminaliteit in Japan om
Tijdschrift voor criminologie,
de algemene geldigheid van
32e jrg., nr. 2, 1990, pp. 124-137
Door conceptuele problemen rond theorieen hieromtrent in het
het begrip computercriminaliteit is Westen na te gaan. Kenmerken
die typisch voor Japan gelden
men steeds meer overgestapt op
zijn: de machtselite, de groepscode term 'computer-related crime'.
hesie en het erkennen van schuld
Dit is elk wederrechtelijk,
onethisch of onbevoegd gedrag in in plaats van schaamte. De
verband met de geautomatiseerde machtselite heeft een macht die
verwerking of overdracht van
zich verder uitstrekt dan in het
gegevens. De auteur bespreekt een Westen denkbaar is. Zij bestaat uit
vierdelige typologic van compueen configuratie van grote corporaties aan het hoofd van de meest
tercriminelen. Fen computerfraudeur is iemand die manipumachtige economische instellingen, de overkoepelende grote
leert in programma's of gegevens
zakenorganisaties, de nationale
en daarmee geldelijk voordeel
verwerft. Hierbij kan het vervaarbureaucratie van ambtenaren, en
de Liberale Democratische Partij.
digen van valse documenten deel
Deelname aan deze elite is niet
uitmaken van de fraude. De
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gebaseerd op afkomst, maar
vooral op de instituten waar men
zijn opleiding heeft genoten. Dit
laatste felt hangt samen met het
tweede aspect: de groepscohesie.
In Japan is de groep waartoe men
behoort, vooral wat betreft
opleiding en werkkring belangrijker dan waar ook. Men dient
het doel hiervan te dienen, ook
wanneer dit eventueel illegaal is
en/of ten koste van het eigen
belang. De winst uit witteboordencriminaliteit komt dan
ook veelal deze groepen ten goede
en niet het individu. Op grond van
deze aspecten mag men
verwachten dat witte-boordencriminaliteit in Japan niet minder
voorkomt dan in bijv. de VS, maar
dat het minder individualistisch is.
De auteurs vragen zich naar
aanleiding hiervan af of de
Westerse theorieen niet te zeer op
de Westere realiteit zijn gebaseerd
om algemene geldigheid te
hebben.
Met literatuuropgave.

een niet-verwaarloosbaar risico.
De tweede dimensie is het gebrek
aan controle over de situatie, dat
wil zeggen het onvermogen om
zich te verdedigen, het ontbreken
van beveiligingsmaatregelen of de
onmogelijkheid om te ontsnappen.
De derde dimensie van kwetsbaarheid is de verwachting van
ernstige gevolgen van een
eventueel slachtofferschap. Hoe
verschillende maatschappelijke
subgioepen op deze dimensie
`scoren' hangt af van fysieke,
sociale en situationele factoren.
Met voorbeelden die zijn ontleend
aan empirisch onderzoek, wordt
dit analytisch kwetsbaarheidsmodel geIllustreerd. In het artikel
worden ook aanbevelingen gedaan
hoe in verder onderzoek de onderscheiden dimensies van kwetsbaarheid kunnen worden gemeten.
Met literatuuropgave.
22
Korf, DJ.
Jatten alle junkies? Criminaliteit
en drugsgebruik in Nederland

Tijdschrift voor criminologie,
32e jrg., nr. 2, 1990, pp. 105-123
In Amsterdam, het Gooi en de
Noordelijke Vechtstreek, en een
plattelandsgemeente werden
Violence and victims, 5e jrg.,
werden vijf veldstudies uitgevoerd
onder frequente harddruggenr. 2, 1990, pp. 97-108
Uit onderzoek is gebleken dat
bruikers. Door middel van intervrouwen en andere specifieke
views werden gegevens verzameld
subgroepen uit de bevolking een
over druggebruik en criminaliteit.
relatief grote angst hebben om
De respondenten werden
slachtoffer te worden van een
benaderd via het sneeuwbal-effect,
misdrijf. Deze angst kan niet
dus onafhankelijk van justitie en
afdoende worden verklaard uit het de hulpverlening. De auteur gaat
feitelijke risico dat men loopt om aan de hand van zijn gegevens de
slachtoffer te worden. De
geldigheid na van de drie
verklaring moet worden gezocht in modellen ter verklaring van de
de grotere kwetsbaarheid van deze relatie tussen drugsgebruik (a) en
subgroepen. Kwetsbaarheid is
criminaliteit (b): 'a veroorzaakt b',
echter een complex begrip 'a vloeit voort uit een criminele
waaraan verschillende dimensies
dispositie', en 'a en b' komen
zijn te onderkennen. De eerste
voort uit gemeenschappelijke ,
dimensie van kwetsbaarheid is de factoren'. Verreweg de meeste
eerder genoemde blootstelling aan geInterviewden gebruikten meer
21
Killias, M.
Vulnerability: towards a better
understanding of a key variable
in the genesis of fear of crime
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dan 66n middel. De meeste
hadden meer dan 66n bron van
inkomsten, maar een uitkering
werd het vaakst genoemd. De
criminaliteit en het geld dat aan
drugs werd besteed, waren beide
lager dan men algemeen hoort.
Van de drie verklaringsmodellen,
worden het eerste en het tweede
gedeeltelijk ondersteund door de
resultaten. Het blijkt echter dat
druggebruik niet onvermijdelijk
tot criminaliteit leidt (behalve
overtredingen van de Opiumwet);
de meerderheid van de geInterviewden leefde bijv. de laatste
week van andere inkomsten. Het
derde model blijft volgens de
auteurs vraagtekens oproepen. De
ongunstige achtergrondfactoren
verhogen wel de kans op een
ontspoord leven, maar kunnen
niet als harde verklaring gelden.
Met literatuuropgave.

uit 1984 is ook nagegaan welke
achtergrondfactoren samenhangen
met eigen crimineel gedrag.
Jongeren en mannen scoren dan
hoger dan vrouwen en ouderen.
Verder bleek dat het zelf plegen
van strafbare feiten slechts bij
ouderen de kans vergroot om ook
slachtoffer te worden van
andermans criminaliteit. Wel
bleek over de hele linie dat
naarmate men zelf crimineel
gedrag had vertoond, de mening
vaker werd verkondigd dat vergelijkbaar crimineel gedrag ook door
de meeste anderen in de samenleving werd gepleegd.
Met literatuuropgave.

24
McClintock, F.H., P.O.H.
Wikstrom
Violent crime in Scotland and
Sweden; rate, structure and
trends

The British journal of criminology, 30e jrg., nr. 2, 1990, pp.
207-229
Self-reported offending, victimiBinnen de criminologie zijn vergezation, and the British Crime
lijkende studies tussen verschilSurvey
Violence and victims, 5e jrg., nr. lende landen een onontgonnen
gebied. Dit onderzoek geeft de
2, 1990, pp. 83-96
In het kader van de 'British Crime resultaten van een grootschalig
Survey' zijn in 1982, 1984 en 1988 onderzoeksproject, waarbij
geweldsmisdrijven in Schotland en
steeds circa 11.000 personen in
Zweden worden vergeleken. Deze
Engeland en Wales gefinqueteerd
landen werden om twee redenen
over hun eigen criminele gedrag
en hun slachtofferschap van crimi- gekozen: hun gemeenschappelijke
naliteit. In de in 1984 gehanteerde achtergrond houdt in dat ze niet
teveel verschillen om een betekevragenlijst zijn met name de
nisvolle vergelijking te kunnen
vragen over het eigen criminele
gedrag aangepast ten opzichte van maken. Toch vertonen ze
de survey uit 1982. Dat was nodig belangrijke sociale en culturele
verschillen wat betreft factoren als
om het aantal respondenten te
sociale klasse, economische
vergroten dat dergelijk gedrag
welvaart, werkloosheid, levensstfil
durft toe te geven. Hoe de vraagstetting is aangepast, wordt in het en de sociale rol van de vrouw,
welke verondersteld worden
artikel gedetailleerd beschreven.
Het succes van de aanpassing was samen te hangen met gewelddadige criminaliteit. De ondergroot. In 1984 bleek dat de
zoekers signaleren specifieke
bereidheid om eigen criminaliteit
problemen ten aanzien van vergetoe te geven 50% tot 100% hoger
lijIdng van juridische begrippen en
lag. Met behulp van de gegevens

23
Mayhew, P., D. Elliott
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officiele statistieken in Zweden en
Schotland. Daarnaast vergelijken
ze de cijfers, structuren en
tendensen in de beide landen. Ze
maken daarbij gebruik van
officiele politiegegevens en data
verkregen door slachtoffers zelf.
Het blijkt dat een zesvoudige
classificatie van geweldsmisdrijven, op grond van het
verschillend definieren van
begrippen, teruggebracht moest
worden tot een drievoudige:
moord, verkrachting en roof onder
geweld. Daarnaast dienen criminaliteitscijfers in het licht van de
verschillende sociaal-economische
en sociaal-juridische achtergronden te worden bezien. De
onderzoekers zullen zich in het
vervolgonderzoek richten op het
vinden van verklaringen voor de
gevonden cijfermatige verschillen
tussen beide landen.
Met literatuuropgave.
25
Oers, J.G.F. van
Heling, een ongrijpbaar delict
Tijdschrift voor criminologie,
32e jrg., nr. 2, 1990, pp. 93-104
Heling is een voor de koper
vrijwel onzichtbaar en zowel voor
de politie als de wetenschappelijk
onderzoeker een moeilijk te analyseren verschijnsel. Criminologen
maken veelal gebruik van
`bekende' of gedetineerde helers.
Door deze methode wordt het
verschijnsel heling ten onrechte
gepersonificeerd. Het is realistischer heling te beschouwen als
een diffuus wijdvertakt
verschijnsel dat plaatsgrijpt in een
omvangrijk netwerk van personen
in buurten, families en bekenden
die elkaar thuis, in het café, op
het werk, op de markten e.d.
treffen. Vaak maakt de
gelegenheid de heler. Het is
daarom van belang, de gelegenheidsstructuren van helingpraktijken te bestuderen. Rommel-
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markten bieden bij uitstek
gelegenheid om betrekkelijk
anoniem en onzichtbaar goederen
te verhandelen van criminele
herkomst. Dit artikel is een eerste
verslag van een onderzoek dat
werd verricht in het kader van de
experimentele bestuurlijke
misdaadpreventie. Het is een
evaluatie van een project waarin
de politie trachtte heling te
voorkomen door het effectueren
van de registerplicht. Het
onderzoek vond plaats op een
overdekte rommelmarkt, die
wekelijks plaatsvindt en waar
naast gebruikte ook nieuwe
goederen te koop aangeboden
worden. Samenvattend kan gesteld
worden, dat bepaalde maatregelen, die beogen heling tegen te
gaan, nooit voor de voile honderd
procent effectief kunnen zijn.
Mogelijk verplaatst de illegale
handel zich naar markten waar
geen registerplicht bestaat. Maar
ook in de onderzochte situatie
bleek het mogelijk schijnbaar
oneerlijke handel aan de man te
brengen. Het gevaar bestaat dat de
koopman, die voorheen af en toe
gestolen goederen verkocht, steeds
geraffineerder wordt in het
ontduiken van de wet. De schuldheling kan dan plaats maken voor
opzet- en gewoonteheling. Een
zeer nauwgezette en consequente
controle van zowel de registers als
de kooplieden kan ertoe bijdragen
dat helingpraktijken beperkt
blijven.
Met literatuuropgave.
26
Raine, A., P.H. Venables e.a.
Autonomic orienting responses in
15 year old male subjects and
criminal behavior at age 24
The American journal of
psychiatry, 147e jrg., nr. 7, 1990,
pp. 933-937
Bij het orienteren op de omgeving
speelt het autonome zenuwstelsel
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een belangrijke rol. Verwerking
van externe stimuli komt hierbij
tot uiting in onder andere veranderingen van de huidgeleidbaarheid en de hartslag. Het
theoretisch uitgangspunt van deze
longitudinale psycho-physiologische studie is dat storingen in
deze twee autonome variabelen
voorspellers zijn van crimineel of
antisociaal gedrag. Op I5-jarige
leeftijd werden 101 schoolkinderen (jongens) getest op de
zoeven genoemde orienteringsreflex. Deze test werd toen de
proefpersonen 24 jaar waren
herhaald. Op deze leeftijd hadden
17 proefpersonen inmiddels een
strafblad opgelopen. Deze groep
had vergeleken met de andere
blijkens de gebruikte methode van
variantieanalyse een significant
lagere respons van de huidgeleidaarheid en de hartslag. De
auteurs veronderstellen dat
genetische predispositie voor
crimineel gedrag tot op zekere
hoogte tot uitdrukking komt in de
werking van het autonome zenuwstelsel.
Met literatuuropgave.

ongeveer de helft man, twee derde
blank en was de gemiddelde
leeftijd 25 jaar. Het merendeel van
geweldsdelicten wordt door een
kleine groep delinquenten
gepleegd, die daarmee vroeg
begint en doorgaat. De grootste
groep is gewelddadig in de jeugd,
maar niet tijdens de volwassenheid. Uit het onderzoek blijkt,
dat victimisatie in de vroege jeugd
een grotere kans geeft op gewelddadig gedrag, vooral bij mannen
en zwarten. Mishandelde en
verwaarloosde kinderen beginnen,
evenals geweldsdelinquenten,
eerder met een criminele carriere.
Er is echter geen verschil tussen
de groepen wat betreft de leeftijd,
waarop de eerste arrestatie voor
een geweldsmisdrijf plaatsvindt en
evenmin wat de voortzetting van
een criminele carriere betreft.
Met Iiteratuuropgave.
28
Shichor, D.
Crime patterns and socioeconomic development: a crossnational analysis

Criminal justice review, 15e jrg.,
nr. I, 1990, pp. 64-78
27
In deze studie wordt de vraag
Rivera, B., C.S. Widom
besproken wat de verbanden zijn
• Childhood victimization and
tussen lange termijn
violent offending
sociaal-economische verandeViolence and victims, 5e jrg., nr. ringen en criminaliteit. Als theoreI, 1990, pp. 19-35
tisch kader hanteert de auteur de
Op grond van allerlei onderzoek
moderniseringstheorie van
wordt Cr een verband veronderDurkheim (bij wie het anomiesteld tussen mishandeling en
begrip centraal staat) en het
verwaarlozing in de kindertijd en
'opportunity' perspectief (dat
latere geweldscriminaliteit. Om
verwijst naar mogeIijkheden voor
een beter inzicht in deze materie
regelovertreding). Sociaal-econote krijgen onderzochten de auteurs mische veranderingen werden
de geweldscriminaliteit van een
gemeten aan de hand van elf
groep in het verleden misbruikte
indicatoren. Om deze verandeen verwaarloosde delinquenten
ringen te bepalen werd het
(N=908) en vergeleek deze met
onderzoek uitgevoerd met
betrekking tot drie perioden:
een controlegroep van niet
misbruikte en verwaarloosde
1967-1968, 1972-1973 en
delinquenten (N= 667) (VS, 1967 1976-1978. De auteur beperkt zich
tot een drietal criminaliteitscatetot 1971). Van de groepen was
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gorieen: doodslag, diefstal en de
totale omvang van de criminaliteit. Het cijfermateriaal dat
betrekking had op 44 landen werd
verkregen van Interpol en de
United Nations. Gebruik werd
gemaakt van de multipele
regressie methode. Duidelijk werd
dat doodslag negatief correleerde
met de sociaal-economische
indicatoren; de andere twee criminaliteitscategorieen daarentegen
positief. De categorieen diefstal
en totale criminaliteitsomvang
blijken in hoge mate samen te
hangen met moderniseringsprocessen.
Met literatuuropgave.

betrekking tot de regelgeving in en
tussen bedrijven. Op het
voorkomen van criminaliteit in
`witteboorden-gezinnen' gaan de
volgende twee auteurs, Hagan en
Kay, dieper in. Het laatste artikel
van Moore en Mills belicht de
slachtoffers van witteboordencriminaliteit
30
Tucker, A., P. Mertin e.a.
The effect of a repeated interview
on young children's eyewitness
memory

The Australian and New
Zealand journal of criminology,
23e jrg., nr. 2, 1990, pp. 117-124
In het verleden is er in wetenschappelijke kring getwijfeld aan
29
Themanummer
de betrouwbaarheid van ooggeWhite-collar crime and corporate tuige-verslagen van kinderen. Na
crime
eerst de werking van het kindergeheugen theoretisch te hebben
Crime and delinquency, 36e
jrg., nr. 3, 1990, pp. 307-418
benaderd, worden de resultaten
beschreven van een empirisch
De zes artikelen van dit themanummer gaan alle in op verschilonderzoek naar de kwaliteit van
lende aspecten van witteboorden- de herinnering aan een spannende
criminaliteit en bedrijfscriminagebeurtenis, in dit geval een
liteit. Calavita en Pontell analyinenting. Daarbij is met name
seren fraude in de spaar- en
nagegaan of het meermalen
ondervragen over een gebeurtenis
leningen-industrie; een vorm van
de herinnering vertekent. Er
criminaliteit die de Amerikaanse
belastingbetalers de komende
waren twee onderzoeksgroepen.
jaren miljarden dollars zal gaan
De eerste bestond uit 33 vijf- en
kosten. Weisburd, Chayet en
zesjarige kinderen die zowel een
Waring passen het begrippenkader dag als een week later vragen
uit recent onderzoek van
moesten beantwoorden over de
carriere-criminaliteit toe op
omstandigheden tijdens de
witteboordencriminaliteit. Deze
inenting. Een controle-groep van
eveneens 33 kinderen werd na een
toepasbaarheid blijkt beperkt te
zijn. Benson, Cullenn en
week slechts eenmaal geInterMaakestad hebben Amerikaanse
viewd. De lcinderen gaven
openbare aanklagers geInterviewd opvallend accurate antwoorden en
lieten zich niet beinvloeden door
om hun benadering van bedrijfssuggestieve vragen. Een herhaald
criminaliteit vast te stellen. De
meeste aanklagers zeggen dat ze
interview leverde ruwweg dezelfde
bereid zijn tegen bedrijfscriminageheugenprestaties op. Op grond
liteit op te treden; het gebeurt in
van de onderzoeksresultaten
de praktijk echter weinig. Snider
bevelen de auteurs aan om zeer
laat kritisch de beleidsvoornemens jonge ooggetuigen zo snel
de revue passeren die de laatste
mogelijk na de betreffende gebeurjaren zijn ontwikkeld met
tenis te ondervragen, en tevens om
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het aantal ondervragingen zo
beperkt mogelijk te houden. Bij
iedere nieuwe ondervraging
bestaat namelijk het riscico dat de
herinnering wordt bijgekleurd.
Met literatuuropgave.
31
Wieczorek W., J.W. WeIte e.a.
Alcohol, drugs and murder: a
study of convicted homicide
offenders

Journal of criminal justice, 18e
jrg, nr. 3, 1990, pp. 217-227
Bij 1887 gedetineerde moordenaars werd de relatie nagegaan
tussen alcohol/druggebruik en
moord. Informatie werd verkregen
door interviews met de gedetineerden. Van de hele groep was
36% tijdens het plegen van het
delict onder de invloed van
alcohol, 13% onder invloed van
zowel alcohol als drugs en 7%
onder de invloed van drugs alleen.
Minder dan de helft van de
moorden hield dus geen verband
met alcohol en/of drugs. Ook
bleek dat de moordenaars over het
algemeen een ernstiger drinkpatroon hadden dan de gehele
bevolking. Van de zwarte geinterviewden pleegde een relatief laag
percentage het delict onder
invloed. Len meerderheid van de
vrouwen gebruikte geen enkele
psycho-actieve stof vlak voor het
delict. De auteurs wijzen erop dat
de aard van de relatie tussen
psycho-actieve stoffen en interpersoonlijke agressie nog steeds niet
duidelijk is.
Met literatuuropgave.
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Gevangeniswezen
32
Carlson, K.A.
Prison escapes and community
consequences: results of a case
study

Federal probation, 54e jrg., nr.
2, 1990, pp. 36-42
Bij het zoeken naar een geschikte
lokatie voor een nieuwe penitentiaire inrichting wordt in gemeenschappen die daarvoor in
aanmerking komen, vaak opgezien
tegen het risico van ontvluchtingen. In het onderhavige
onderzoek is nagegaan in hoeverre
deze vrees terecht is. Daartoe
werd de ontstaansgeschiedenis
gevolgd van een middelgrote
Amerikaanse gevangenis. Het
onderzoek strekte zich uit van
1985 tot 1989, waarbij gebruik
werd gemaakt van participerende
observatie en van een aantal
schriftelijke enquetes onder de
plaatselijke bevolking. Tevoren
was er fors verzet tegen de gevangenis. Toen de gevangenis in
gebruik werd genomen, was dat in
de eerste fase als een minimaal
beveiligde inrichting. In die
periode hebben zich verschillende
ontvluchtingen voorgedaan, die
echter weinig onrust teweeg
brachten. Dat werd anders naar
aanleiding van enkele geruchtmakende ontsnappingen Men de
gevangenis inmiddels zwaarder
was beveiligd teneinde een
eveneens zwaardere categorie
gedetineerden op te nemen. Aan
het einde van de onderzoeksperiode was het gevoel van onveiligheid onder de bevolking
duidelijk gestegen en had men
ook zijn levensstijI daaraan
aangepast, bijvoorbeeld door
vuurwapens in huis te nemen.
Deze negatieve effecten van de
gevangenis op de lokale gemeenschap werden echter in de ogen
van de meeste inwoners gecom-
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penseerd door de positieve
effecten ervan op de werkgelegenheid en de lokale economie.
Met literatuuropgave.

33
Evans, R.
Management models and performance monitoring in the prison
department
Prison service journal, nr. 78,
1990, pp. 2-7
Bestuurlijk hebben de penitentiaire inrichtingen in Engeland en
Wales in de jaren tachtig een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Kenmerken van deze
ontwikkeling waren een toegenomen kostenbewustzijn, doelgerichtheid en resultaatverantwoordelijkheid van inrichtingsdirecteuren. De bestuurlijke ontwikkeling is in fasen verlopen. Het
begon met het door het centrale
bestuur definieren van de
algemene functies van het gevangeniswezen, die vervolgens door
het management van de 120
penitentiaire inrichtingen in
Engeland en Wales werden
vertaald in inrichtingsspecifieke
functies. Naarmate aan deze
vastgestelde inrichtingsfuncties
financiele en personele middelen
werden gekoppeld, ontstond zoiets
als een contract tussen de inrichtingsdirecteur en zijn lijnmanager.
Om de directeur beter te
equiperen om een grotere verantwoordelijkheid te dragen werden
geautomatiseerde informatiesystemen ontwikkeld om de personeelsinzet in zijn inrichting en de
uitputting van het materieelbudget
te volgen. Belangrijk is ook
geweest de opzet van een informatiesysteem waarmee de inrichtingsdirecteur de uitvoering van
regiemsonderdelen in zijn
inrichting kan controleren. Met
name wordt in dit geautomatiseerde informatiesysteem
vastgelegd hoeveel gedetineerden
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aan inrichtingsactiviteiten
deelnemen en hoeveel tijd zij
buiten de cel verblijven. Deze
meetpunten worden beschouwd
als indicatoren voor de kwaliteit
van het primaire inrichtingsproces. De inrichtingsdirecteur
moet hierover ook verantwoording
afleggen aan het centrale gezag.
Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-delinquentie
34
Graaf, J.H. de
Alternatieve sancties voor
jeugdigen: repressieve sancties?
Delikt en delinkwent, 20e jrg.,
nr. 6, 1990, pp. 515-522
De auteur geeft kritisch
commentaar bij het wetsvoorstel
tot herziening van het jeugdstraf(proces)recht en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag
liggen. Meer in het bijzonder gaat
hij in op de alternatieve sancties.
De voorgestelde afdoening in het
kader van politiesepot (de
Halt-afdoening; art. 77e Sr.) en in
het kader van het officiersmodel
(art. 77f Sr.) zijn in strijd met het
legaliteitsbeginsel. De uitgangspunten bij het wetsvoorstel zijn
slechts selectief toegepast. Met
name de stelling dat het kinderstrafrecht zich verwijdert van het
civiele recht en zich dichter
aanvlijt tegen het strafrecht voor
volwassenen (par. 2 van de
Memorie van Toelichting) wordt
niet waar gemaakt.

35
Pope, C.E., W.H. Feyerherm
Minority status and juvenile
justice processing: an assessment
of the research literature (part I)
Criminal justice abstracts, 22e
jrg., nr. 2, 1990, pp. 327-335
In dit eerste artikel in een serie
van twee over de oververtegen-
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woordiging van etnische minderheidsgroepen in het jeugdstrafrechtssysteem in de Verenigde
Staten, worth een overzicht
gegeven van resultaten van 46
studies op dit gebied sinds 1969.
In ongeveer tweederde deel van
de studies worden verschillen
gevonden in behandeling afhankelijk van etnische achtergrond.
Die verschillen zijn terug te
vinden in elke fase van de
procesgang. De auteurs zijn van
mening dat er substantiele aanwijzingen zijn voor invloed van ras
op de behandeling binnen het
justitiele systeem en zij denken dat
hiervoor een structurele verklaring
te geven is, namelijk de enorme
hoeveelheid informatie die meegewogen kan worden door besluitvormers om hun besluit te rechtvaardigen, hetgeen mogelijk
nadelig uitpakt voor leden van
etnische minderheidsgroepen.

Politie

de politic door het proletariaat
wordt beschouwd en bejegend als
de representant van de onderdrukkende bovenlaag. Shaw en McKay
beschouwen geweld tegen
politie-mensen als een reactie op
de spanningen van het leven in
armoedige omstandigheden in de
binnenstad. Miller legt evenals
Wolfgang en Ferracuti de nadruk
op subculturele waarden als een
verklaring voor geweld tegen de
politic. Geweld tegen een
politic-agent wordt dan binnen de
eigen subcultuur bijvoorbeeld
gewaardeerd als een teken van
stoerheid. Tenslotte worden
verschillende interactionistische
theorieen beschreven, waarbij het
geweld als het resultaat van een
negatieve relatie tussen burgerij en
politie wordt gezien. De wijze
waarop contacten tussen beide
partijen verlopen is daarbij een
belangrijke ingredient.
Met literatuuropgave.
37
Janssens, E.
La police du XXliErne Siècle

36

Revue de droit penal et de
criminologie, 70e jrg., nr. 5,
1990, pp. 405-426
Met het 8e wereldcongres van de
Verenigde Naties over de
The police journal, 63e jrg.,
preventie van de misdaad en de
nr. 3, 1990, pp. 208-215
strijd tegen delinquentie en de
In de Verenigde Staten zijn in
steeds stijgende criminaliteit voor
1986 minimaal 64.259
ogen, houdt de auteur een
politie-functionarissen geweldbeschouwing over het functiodadig aangevallen en zijn Cr 66
neren van de politic in de 2Ie
vermoord. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat fysiek overleven eeuw. Getracht wordt, in de
huidige sociaal-economische
een van de allerbelangrijkste
context, de bewakings- en veiligzorgen is van een politieman of
-vrouw. Gelet op dit belang geven heidsdiensten een plaats in deze
beschouwing te geven. Gewezen
de auteurs verschillende theorewordt op het gevaar van privatitische perspectieven van waaruit
sering van de politic. De auteur is
geweld van burgers tegen politievan mening dat het uitoefenen van
functionarissen kan worden
justitiele politietaken niet mag
verklaard. Het marxistische
worden toevertrouwd aan agenten
conflictmodel stelt dat de kapitalistische samenleving twee antago- van particuliere bewakings- en
veiligheidsdiensten. Voorzover het
nistische klassen creeert wcarbij
13oylen, M., R.E. Little
How criminal justice theory can
aid our understanding of assault
on police officers
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de preventie van de criminaliteit
betreft, zou hun rol zich moeten
beperken tot het beschermen van
personen (en hun goederen), die
behoren tot de klantenkring van
hun werkgever. Wat de toekomst
betreft kan nog worden vermeld,
dat de Belgische regering
inmiddels een wetsontwerp heeft
ingediend, dat zich speciaal bezighoudt met de bewaking en veiligheidsdiensten.

programma's te evalueren.
Daarnaast moeten er besluiten
worden genomen ten aanzien van
belangrijke zaken als verantwoordelijkheid van de politie, politieke
neutraliteit en het gebruik maken
van de politie als vorm van
informele sociale controle.
Met literatuuropgave.

39
Stith, S.M.
Police response to domestic
38
violence: the influence of
Riechers, L.M., R.R. Roberg
individual and familial factors
Community policing: a critical
Violence and victims, 5e jrg.,
review of underlying assumptions
nr. 1, 1990, pp. 37-49
Journal of police science and
Om inzicht te krijgen in de
administration, 17e jrg., nr. 2,
invloed van persoonlijke en
1990, pp. 105-114
gezinskenmerken op het gedrag
Momenteel is er in de Verenigde
van mannelijke politie-agenten bij
Staten ten aanzien van het politie- geweld binnen het gezin, werd 72
beleid sprake van een nieuwe
agenten gevraagd te reageren op
stroming: 'community policing';
fictieve situaties waarin mannen
activiteiten van politie-ambtenaren hun echtgenotes hadden
mishandeld. In een padmodel
die direct gericht zijn op
(problemen in) de samenleving,
werden drie variabelen die
waarbij politiemensen in nauw
volgens ander onderzoek samencontact staan met de bevolking.
hangen met mishandeling van de
De auteurs destilleren uit eerdere
partner (te weten: geloof in gelijkonderzoeken en eigen bevindingen waardigheid van de seksen,
tien belangrijke veronderstelgoedkeuring van mishandeling
lingen, welke ten grondslag liggen binnen het huwelijk en huwelijksaan 'community policing'. Ze
problemen) alsmede gebruik van
geweld binnen het huwelijk door
nemen elk van deze veronderstellingen onder de loep en geven een de politiefunctionaris zelf, samenkritische analyse. Ze concluderen
gebracht om drie mogelijke
reacties te voorspellen: bemiddat het op dit moment voor vele,
deling, arrestatie of reacties tegen
zoniet de meeste, bureaus een
onuitvoerbaar en niet-realistisch
het slachtoffer gericht. Het model
plan is. Wil het op den duur enige voorspelde alleen significante
kans van slagen hebben dan zal de variantie wat betreft de vijandige
leiding er vierkant achter moeten
reacties tegen het slachtoffer. In
staan. Dit houdt in dat er in de
de bijdrage wordt uitgebreid
nabije toekomst creatieve politieingegaan op de betekenis van de
bevindingen en op de praktische
commissarissen en managers
binnengehaald moeten worden.
consequenties hiervan.
Ook is van belang hoog gekwaliMet literatuuropgave.
ficeerd personeel aan te trekken,
dat in staat is meer verantwoordelijkheid te dragen, problemen te
onderscheiden en te analyseren,
actieplannen te ontwerpen en
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40
Walker, C., I. Cram

Slachtofferstudies

D.N.A. profiling and police
powers

41
Klerk, G., S. Sayles

The criminal law review,
juli 1990, pp. 479-493
DNA-onderzoek is een belangrijk
hulpmiddel geworden bij het
oplossen van misdrijven tegen
personen. Dergelijk onderzoek
wordt vooral verricht om een
verdachte in verband te brengen
met de omstandigheden van het
misdrijf. Het wordt oak toegepast
om een verband te leggen tussen
het misdrijf en eigendommen van
een verdachte. Als ten behoeve
van DNA-onderzoek
lichaams-weefsel, vloeistof of haar
moet warden afgenomen, is in
Engeland en Wales steeds de
schriftelijke toestemming vereist
van de betrokkene. Echter,
DNA-onderzoek kan ook plaatsvinden met lichaamsmateriaal,
zoals lichaamshaar, dat is achtergebleven op andere voorwerpen.
Het is niet uitgesloten dat in de
toekomst druk wordt uitgeoefend
am de wettelijke mogelijkheden
van de politie te vergroten voor
het gebruik van lichaamsmateriaal
voor DNA-onderzoek. De auteurs
hebben bier bezwaar tegen, zeker
als geweld dient te worden
gebruikt om het lichaamsmateriaal
af te nemen. Een tweede toekomstige ontwikkeling zou kunnen zijn
dat DNA-materiaal van derden
ziekenhuizen en artsen)
wordt betrokken voor politieel
onderzoek. Ook hiertegen hebben
de auteurs bezwaar, onder meer
omdat dat een bedreiging betekent
voor de vertrouwensrelatie tussen
arts en patient. Len laatste
toekomstige ontwikkeling is het
opzetten van databanken voor
DNA-materiaal.
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Rape and resistance

Social problems, 37e jrg., nr. 2,
1990, pp. 149-162
Jarenlang werd aan vrouwen het
advies gegeven zich over te geven
aan een verkrachter am zo extra
verwondingen te vermijden. Toch
kan juist verzet van invloed zijn
op het verloop van de
verkrachting. In dit artikel wordt
verslag gedaan van een analyse
van gegevens uit de 'National
Crime Surveys'. De steekproef
betrof 378 verkrachtingsgevallen
binnen de V.S. tussen 1979 en
1985, waarbij slachtoffers van
twaalf jaar en ouder betrokken
waren en waarbij de dader een
onbekende was. Met deze analyse
willen de onderzoekers nagaan
wat de consequenties zijn van
verschillende verzetsvormen met
name voor wat betreft het
voltooien van de verkrachting en
het voorkomem van bijkomende
verwondingen. De resultaten zijn:
een verkrachting wordt minder
vaak voltooid bij slachtoffers die
zich verzetten, ongeacht de
verzetsvorm; de meest effectieve
verzetsvorm blijkt het gebruiken
van een revolver, mes of ander
wapen; de meeste verzetsvormen
hangen niet significant samen met
bijkomende verwondingen; verzet
bieden gaat zelden vooraf aan
verwonden, het omgekeerde is
eerder het geval; in slechts drie
procent van de verkrachtingsgevallen is er sprake van bijkomende
ernstige verwondingen. De auteurs
concluderen dat afzien van verzet
am daarmee extra verwonding te
voorkomen een twijfelachtige ruil
is.
Met literatuuropgave.
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42
Rich, R.F., R.J. Sampson

Public perceptions of criminal
justice policy: does victimization
make a difference?
Violence and victims, 5e jrg., nr.
2,1990, pp. 109-119
Gedurende de laatste 15 jaar is er
een groeiende politieke belangstelling ontstaan voor slachtoffers
van misdrijven, in het bijzonder
van geweldsmisdrijven. In dit
artikel worden twee uitgangspunten uit de sociaalpsychologische literatuur nader onderzocht: met de unieke status van
slachtoffers moet bij de politieke
besluitvorming rekening worden
gehouden; de status van slachtoffers is een goede graadmeter
voor attitudes en overtuigingen
wat betreft het algemeen belang.
De auteurs maken hierbij gebruik
van gegevens uit een onderzoek
(Public Perceptions of Criminal
Justice) dat in 1983 onder 480
inwoners van Chicago werd
gehouden. Aan de orde kwamen
onder andere attitudes ten
opzichte van verkrachting (bijv. of
het gedrag van het slachtoffer al
dan niet de oorzaak was),
vervolging van verkrachting
binnen het huwelijk, 'plea
bargaining' en het betrekkelijke
belang en de effectiviteit van
resocialisatie en vergelding als
strafdoelen. In het algemeen kan
gesteld worden, dat leeftijd en
educatie het meest van invloed
zijn op de houding van het
publiek ten opzichte van de strafrechtspolitiek. Victimisatie bleek,
verrassend genoeg, geen invloed te
hebben op de mening van het
publiek over het strafrechtssysteem.
Met literatuuropgave.
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43
Macgregor, S.

Could Britain inherit the
American nightmare?
British journal of addiction, 85e
jrg., nr. 7, 1990, pp. 863-872
Drugs is een van de grootste
sociale problemen in de Verenigde
Staten en is zeer moeilijk te
bestrijden. Gevangenissen raken
voller, rechtbanken overbelast en
behandelingsmogelijkheden zijn
beperkt. Het probleem concentreert zich in binnensteden met
een bevolking van vooral etnische
minderheden, waar armoede,
werkloosheid, ontwrichte sociale
verbanden en criminaliteit regel
zijn. De discussie over het drugsprobleem spitst zich toe op twee
alternatieven, namelijk: een
hardere strafrechtelijke aanpak of
legalisatie van drugs. Intussen zijn
door de daling van de prijs in de
V.S. drugshandel en -gebruik in
Europa toegenomen. Het is de
vraag in hoeverre Engeland, waar
het probleem minder gecriminaliseerd is, de Amerikaanse `nachtmerrie' erft. Dit kan, aldus de
auteur, alleen gebeuren als de
Engelse samenleving meer
veramerikaniseert. Sommigen
menen, dat dit proces al in gang
gezet is en wijzen daarbij op de
grote werkloosheid, de toegenomen klasseverschillen, de
armoede en een gebrek aan
voldoende behandelingsmogelijkheden. Volgens de auteur is er een
derde alternatief als middenweg
tussen harde aanpak en legalisatie,
namelijk: normalisatie met de
algemene gezondheidszorg als
uitgangspunt en nadruk op de
waarde van behandeling. Zoals
het nu is hanteert Engeland een
dubbele standaard, namelijk: de
Amerikaanse retoriek en de
Hollandse techniek.
Met literatuuropgave.
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Preventie van criminaliteit
44
Marks, R.

Prohibition or regulation: an
economist's view of Australian
heroin policy
The Australian and New
Zealand journal of criminology,
23e jrg., nr. 2, 1990, pp. 65-87
De structuur van de zwarte drugsmarkt in Victoria werd in 1981
door een aantal groothandelaren
zelf onderzocht, om te bezien hoe
zij hun omzet konden verhogen.
Len gedetineerde speelde de
gegevens vertrouwelijk door aan
de auteur. Er is geen harde
maatstaf em de betrouwbaarheid
van de resultaten te beoordelen,
maar zij komen overeen met
recente gegevens van wetenschappelijk onderzoek. Het meest
verrassende resultaat is bet grate
aantal niet-regelmatige heroinegebruikers: bijna tien maal zoveel
als de regelmatige
gebruikers/verslaafden. Deze
mensen gebruiken zo nu en dan
heroine, maar komen naar
aanleiding daarvan niet in
aanraking met justitie of de
hulpverleningstellingen, omdat zij
een min of meer sociaal aangepast
leven leiden. De auteur verbindt
hieraan consequenties voor het
beleid. Het huidige beleid kost
meer dan het, in welk opzicht dan
ook, opbrengt en bepaalt
bovendien voor een deel de hoge
prijs van heroine. De auteur pleit
voor een betere balans, zoals bijv.
bij een gereguleerde verstrekking.
Hiervoor zou Australie zich
moeten onttrekken aan de intemationale verplichtingen uit de
Single Convention on Narcotic
Drugs. Dit zou volgens de auteur
kunnen als de politieke wil
daartoe aanwezig is.
Met literatuuropgave.
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Lezers die ge'interesseerd zijn in
(meer) op de praktijk gerichte
publikaties over preventie van
criminaliteit, kunnen zich wenden
tot de DCP-documentatie,
Directie Criminaliteitspreventie,
Postbus 20301, 2500 EH
's-Gravenhage, telefoon 070-3 70
65 55 (J. de Waard).
45
Kennedy, D.B.

Facility site selection and
analysis through environmental
criminology
Journal of criminal justice, I8e
jrg., nr. 3, 1990, pp. 239-252
De auteur zet uiteen hoe de
omgevingscriminologie meer zou
kunnen bijdragen aan criminaliteitspreventie door een analyse
van ruimtelijke patronen in criminaliteit, criminele mobiliteit en
doel-selectie van criminelen. De
sociale interactie tussen criminelen, slachtoffers, andere aanwezigen, en aspecten van de
omgeving, zouden betrokken
moeten worden bij het kiezen van
de lokatie van openbare
gebouwen. Een dilemma bestaat
hierin dat de redenen waarom de
lokatie van dit soort gebouwen
attractief is veer de klanten
dezelfde redenen zijn van hun
attractie voor criminelen. Om dit
dilemma op te lossen moet men
uitzoeken hoe aan de wensen van
de klanten tegemoet kan worden
gekomen zonder dat men tevens
de criminaliteit aantrekt. Aspecten
die in dit kader onderzocht
moeten worden zijn bijv. de
noodzaak van een hoge zichtbaarheid en toegankelijkheid van
de gebouwen, de redenen waarom
criminelen op bepaalde lokaties
actiever zijn dan op andere, en de
maatregelen die klanten en
werknemers routinematig nemen
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om niet het slachtoffer te worden
van ctiminaliteit.
Met literatuuropgave.
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Boeken/Rapporten

Onderstaande publikaties kunnen te
leen gevraagd worden bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Schedeldoekshaven 100, 's-Gravenhage, tel.
070-70 65 53/54.
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Z.pl., Scottish Prison Service, 1990
Potas, I.
Sentencing robbers in New South
Wales: principles, policy and
practice
Canberra, Australian Institute of
Criminology, 1990
Prevention, The, of crime
Prevention, The, of crime and the
treatment of offenders: a source
book of Canadian experiences
Ottawa, Department of Justice
Canada, 1990
Recht in beweging
Recht in beweging: een beleidsplan
voor justitie voor de komende jaren
Den Haag, SDU, 1990

Boeken/Rapporten

Robins, L.N., M. Rutter (red.)
Straight and devious pathways
from childhood to adulthood
Cambridge, Cambridge University
Press, 1990
Roorda, P.A.
Artikel 47 van de Gevangenismaatregel bij de behandeling van
verslaafden: verslag over 1988 en
1989
's-Gravenhage, Ministerie van
Justitie, Directoraat Generaal
Jeugdbescherming en Delinkwentenzorg, 1990
Strafrecht met beleid
Strafrecht met beleid: beleidsplan
Openbaar Ministerie 1990-1995
Den Haag, SDU, 1990
Tulder, F.P. van, A.C. Spapens
Doelmatig rechtspreken
Den Haag, VUGA, 1990
Sociaal en Cultureel Planbureau,
Cahier 80
Waegel, W.B.
Delinquency and juvenile control: a
sociological perspective
Englewood Cliffs, Prentice Hall,
1989
Weiner, N.A., M.E. Wolfgang
Pathways to criminal violence
London etc., Sage, 1989
Wilde, L. de
De anonieme getuige: een
praeadvies
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Mededelingen

Themanummers Justinele
Verkenningen
Regelmatig worden, bijvoorbeeld ten behoeve van het
onderwijs, grote aantallen
exemplaren van Justitiele Verkenningen 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 voorbereiding heeft. Over de inhoud van
de nummers kan met de redactie
contact warden opgenomen.
JV I, januari/februari 1991:
Motieven voor moord
JV2, maart 1991: Gedwongen
hulpverlening
JV3, april 1991: Politie
JV4, mei 1991: Corruptie
JVS, juni 1991: Evaluatie
wetgeving

Congressen
Bonger-lezing
Op 14 mei jl. hield prof. dr.
Stanley Cohen, hoogleraar criminologie aan de Hebrew University
in Jeruzalem de eerste Bongerlezing, getiteld: Intellectual doubts
and political certainties; the case of
radical criminology. De tekst van
deze lezing, die in juli 1990
verschijnt, kan worden besteld
door 5 gulden over te maken op
Postbankrekening 6097835 t.n.v.
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Stichting W.A. Bonger-lezingen te
Amsterdam.
Tweede Europees wetensehappelijk congres over residentiele
jeugdhulpverlening
Op het congres staat de vraag
centraal wat de praktisch bruikbaarheid is van de theoretische
begrippen sociale competentie en
sociale ondersteuning in de
residentiele jeugdzorg. Terwij1 bij
sociale competentie een centraal
aspect in de persoon van
opgenomen kinderen en adolescenten aan de orde is, wordt bij
sociale ondersteuning een cruciaal
aspect van hun (thuis- en
tehuis-)omgeving belicht. Aan de
hand van de volgende vier
subthema's wordt het congresthema uitgewerkt: coping; sociale
vaardigheden; sociaal netwerk;
sociaal klimaat. Belangstellenden
worden uitgenodigd een bijdrage
aan het congres te leveren via een
presentatie in de vorm van een
paper, een poster of een
workshop. Ben voorstel (liefst in
het Engels) dient voor 1 februari
1991 ingeleverd te worden. Voor
informatie over hoe zo een
voorstel er uit dient te zien wordt
men gevraagd contact op te
nemen met het Leids Congres
Bureau, tel.: 071-275299.
Datum: 7, 8 en 9 november 1991
Floats: Leeuwenhorst Congrescentrum, Noordwijkerhout
Informatie: 2e EUSARF-congres
1991, p/a Leids Congres Bureau,
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Postbus 16065, 2301 GB Leiden,
071-275299.

nog veel onbekend is. Dr. Felson
zal op uitnodiging van het WODC
een presentatie over dit
Recht in beweging; beweegt het
onderwerp houden. Dr. J.
(r)echt?
Junger-Tas (hoofd WODC) zal
De bewindslieden van Justitie
een reactie geven op deze presenhebben onlangs het rapport `Recht tatie. De bijeenkomst zal worden
in beweging` gepresenteerd. Het
voorgezeten door dr. D. Steenhuis
CoOrdinerend Politic Beraad
(directeur Centrale Directie
houdt een themadag over de
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling).
mogelijkheden tot implementatie
van dit rapport. Vooral de
Datum: 9 januari 1991
raakvlakken met het politiebedrijf Plaats: Van Hoofzaal (eerste
worden daarbij uitgelicht. Naast
verdieping, H242), Ministerie van
de Minister van Justitie, die het
Justitie, Schedeldoekshaven 100,
rapport zal toelichten, zullen
's-Gravenhage
inleiders vanuit het bestuur, het
Inlichtingen: voor 31 december
openbaar ministerie, de politic, de opgeven bij M. Junger
`rechtsconsumene en andere
(070-3706556) of bij J. Ter Weeme
organisaties, hun visie geven.
(070-3706829).
Datum: 19 december 1990
Plaats: Congresgebouw, Den
Haag
De WODC - rapporten
Inlichtingen: Vermande Studiedagen, tel.: 03200-22944, toestel
Om zo veel mogelijk belangheb210.
benden te informeren over de
onderzoekresultaten van het
Crime and routine activities
WODC wordt een beperkte
Dr. Marcus Felson is een van
oplage van de rapporten kosteloos
verspreid onder functionarissen,
de grondleggers van de gelegenheidstheorie (routine activity
werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het Ministerie
approach). In deze benadering
wordt bij het onderzoek naar
van Justitie. Dit gebeurt aan de
hand van een verzendlijst die
criminaliteit niet meer gekeken
naar kenmerken van daders maar
afhankelijk van het onderwerp
naar kenmerken van de misdrijven van het rapport opgesteld wordt.
zelf. Misdrijven ontstaan wanneer Vanaf 1 januari 1989 worden de
er potentiele daders aanwezig zijn, rapporten in de reeks Onderzoek
geschikte objecten en geen
en Beleid uitgegeven door Gouda
geschikte supervisoren. Volgens de Quint BV. Rapporten die ná deze
datum zijn verschenen, zijn voor
gelegenheidstheorie kunnen de
ontwikkelingen in de samenleving belangstellenden, die niet voor
een kosteloos rapport in
sinds de tweede wereldoorlog de
aanmerking komen, te bestellen
stijging van de criminaliteit in de
Westerse landen verklaren. De
bij Gouda Quint BV, postbus
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon:
gelegenheidstheorie heeft een van
de basisprincipes geleverd waarop 085-45 47 62.
De WODC-rapporten, verschenen
het huidige justitiebeleid is
gebaseerd. Alhoewel de principes
in 1988 en daarvoor, zijn te
van de gelegenheidstheorie
bestellen bij de Staatsuilgeverij,
eenvoudig zijn, blijkt dat over de
afdeling Verkoop, tel: 070-378 98
toepassing ervan in de praktijk
80. Een complete lijst van de
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WODC-rapporten is te verkrijgen
bij het WODC (tel.: 070-370 65
54).

Kruissink, M., C. Venvers
Halt: een alternatieve aanpak van
vandalisme; eindrapport van een
evaluatie-onderzoek naar
Halt-projecten

Hieronder volgen de titelbeschrijvingen van de meest recent
verschenen rapporten.

1989, WODC 97
Steinmetz, Carl H.D.

Veerman, G.J., G. Paulides, E.J.
Hofstee

Hulp aan slachtoffers van
misdryven; effecten van slachtofferhulp en primaire opvang

lk zal eens even vragen naar zijn
naam; voor- en nadelen van een
legitimatieplicht

1990, WODC 98
Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers

1989, WODC 89
Junger, M., M. Zeilstra

1990, WODC 99
Junger-Tas, J., M. Kruissink

Deviant gedrag en slachtofferschap
onder jongens uit etnische minderheden

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988

1989, WODC 90
Kapteyn, P.

De Kwartaalcursus en recidive

1990, WODC 100
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel

Winkeldiefstal in Europees
perspectiel een vergelijkend
onderzoek in Amsterdam, Zurich en
Manchen

Inform atieverschaffing en schadebemiddeling door de politie bij slachtoffers van misdryven; evaluatieonderzoek van een experiment bij
de politie in Alkmaar en Eindhoven

1989, WODC 91
Emmerik, J.L. van

1990, WODC 101
Schimmel, H.R., G.J. Veerman

Groepscommandanten by de
Rylcspolitie; een beschrijvend
onderzoek naar hun werk en
werkbeleving

Over regels en appel; de conffictopwekkendheid van artikel 57 AA W

1989, WODC 92
Hekman, E.G.A., A. Klijn
Scheidingsmanieren; het Bum
Echtscheiding Groningen als
experiment in multidisciplinaire
vroeghulp

1989, WODC 93
Aalberts, M.M.J.
Opera tioneel vreemdelingentoezicht
in Nederland

1989, WODC 94
Emmerik, J.L. van
Tbs en recidive; een vervolgstudie
naar de recidive van ter beschikking
gestelden van wie de maatregel is
beeindigd in de periode 1979-1983

1989, WODC 95
Cozijn, C.
Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid voljens de WBA en de
WBF; verslag van een verkennend
onderzoek

1990, WODC 102
Duyne, P.C., R.F. Kouwenberg, G.
Romeijn
Misdaadondernemingen; ondernemende misdadigers in Nederland

1990, WODC 103
Kommer, M.M.
Werken met mensen; een onderzoek
naar werksituatie en functioneren
van penitentiair inrichtingswerkers

1990, WODC 104
De door het WODC in eigen
beheer uitgegeven rapporten,
evenals de rapporten die zijn
verschenen onder auspicien van
de CWOK, zijn zolang de
voorraad strekt gratis te verkrijgen
bij het WODC (mw. A. WeideEind, 070-37065 54 tot 15.00u). In
1989 verschenen de volgende
rapporten:

1989, WODC 96
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Laan, P. van der
Kwartaalkursus
1989, CWOK
Spaans, E.C., E.G.M.J. Berben,
P.C.M. Reeuwijk
Vrijwillige pleegzorg; ervaringen
van pleegouders, pleegkinderen en
ouders van pleegkinderen
1989, J&J 13
Laan, P.H. van der, N.W. Slot, K.
van der Veer
Kwartaalkursus; een beschrijving
van de cursisten
1989, WODC/Paedologisch
Instituut
Werff, C. van der
Recidivism 1977
1989, WODC
Brouwers, M., M. Sampiemon
Women in detention
1989, WODC
Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens,
E.A.I.M. van den Berg
Geschikt of niet geschikt? Een
evaluatie van de lik-op-stuk-experimenten
1989, WODC/K1
Barendse-Hoornweg, E.J.M.
Gestructureerd politiesepot in jeugdzaken
1989, WODC/K2
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel
Evaluatie van het schadebemiddelingsprojekt bij de Leidse politie
1989, WODC/K3
Linckens, P.J., J.L.P. Spickenheuer
In Enschede verdacht; de werking
van een prioriteitenprocedure bij
politie en justitie
1989, WODC/K4
Leuw, Ed.
Reclasseringswerk voor verslaafden;
een onderzoek naar meningen en
ervaringen in het reclasseringsveld
1989, WODC/K5
Naborn, E.M.
Beschermingsbewind: een verge4/king met de curatele
1989, WODC/K6
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Terlouw, G.J., G. Susanne
Een preventieproject in Gouda;
eerste resultaten van een project
voor Marokkaanse jongeren
1990, WODC/K7
Laan, P.H. van der
Wel geplaatst, maar...; een eerste
verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de
daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in de residentiele
jeugdhulpverlening
1990, WODC/K8
Mutsaers, M., L. Boendermaker
Criminaliteitspreventie in het
onderwijs; eerste deelexperiment:
spybekontrole
1990, WODC/K9
Hecke, T., J.A. Wemmers, M.
Junger
Slachtofferzorg by het Openbaar
Ministerie bij een groot parket in
het westen des lands; verslag van
een verkennend onderzoek
1990, WODC/K10
Spaans, E.C., L. Doornhein
Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering
1990, WODC/K11
Junger, M., L. Steehouwer
Verkeersongevallen bij kinderen uit
ethnische minderheden
1990, WODC/K12
Ooyen-Houben, M. van, A.
Schiewold, S. Schneider, R. Smeets
Jonge uithuisgeplaatste kinderen
nader bekeken; een follow-up
onderzoek naar hun ontwikkeling
1990, J&J 14
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Tijdschriftenlijst
WODC-documentatie

Onderstaande tijdschriften werden in
1990 geraadpleegd ten behoeve van
de selectie van artikelen voor het
literatuuroverzicht van Justitiele
Verkenningen. De met een gemerkte tijdschriften zijn opgeheven
of daarvan werd met ingang van 1990
het abonnement opgezegd.
Adolescence
Advocatenblad
Algemeen politieblad
American behavioral scientist
American journal of orthopsychiatry
American journal of police
American journal of psychiatry
American journal of sociology
American sociological review
Ars aequi
Australian and New Zealand
journal of criminology
Balans
Beleid en maatschappij
Beleidsanalyse
Bestuur: maandblad voor
overheidskunde
Binnenlands bestuur
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British journal of addiction
Berichten over onderzoek
British journal of criminology
Buitenlanders bulletin
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Canadian journal of criminology
Child welfare
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Corruption and reform
Corrective and social psychiatry
and journal of applied behaviour
therapy
Crime and delinquency
Criminal justice abstracts
Criminal justice and behavior
Criminal justice review
Criminal law review
Criminologic (Fr.talig)
Criminology
Criminology and penology
abstracts
Criminology Australia
Data juridica
Delikt en delinkwent
Demos
Deviance et societe
Deviant behavior
Drogalkohol
Dutch Penal Law Policy
ESB; economisch statistische
berichten*
Eurocriminology
Federal probation
Gedrag en gezondheid
Handhaving
Howard journal of criminal justice
Informatie bulletin raad voor het
jeugdbeleid
Informatie management magazine
Information bulletin on legal
activities; council of Europe
Intermediair
International criminal police
review
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International journal of the addictions
International journal of law and
psychiatry
International journal of offender
therapy and comparative criminology
International journal of the
sociology of law
International review of victimology
Jeugd en samenleving
Journal of applied social
psychology
Journal of criminal justice
Journal of criminal law and criminology
Journal of family violence
Journal of law and society
Journal of legal studies
Journal of offender counseling,
services and rehabilitation
(voortgezet als: Journal of
offender rehabilitation)
Journal of police science and
administration
Journal of quantitative criminology
Journal of research in crime and
delinquency
Journal of social issues
Journal of studies on alcohol
Jurimetrics journal
Kind en adolescent
Kriminalistik
Kriminologisches Bulletin de
Criminologie
Kriminologisches Journal
Kwartaalbericht rechtsbescherming veiligheid
Law and society review
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Medisch contact
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Migrantenrecht
Migrantenstudies
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National institute of justice
reports
Nederlands juristenblad
Nederlands tijdschrift voor de
psychologie en haar grensgebieden
Nemesis
Netherlands official statistics
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New England journal on criminal
and civil confinement
New statesman and society
Nieuwsbrief politie
Nieuws voor criminologen
Panopticon
Penitentiaire informatie (voortgezet als Sancties)
Periodiekenparade
Police journal
Police science abstracts
Police studies
Politieofficier
Prison information bulletin
Prison journal
Prison service journal
Privacy en registratie
Probation journal
Proces
Psychological abstracts*
RP magazine
Recht der werkelijkheid
Recht en kritiek
Rechtsgeleerd magazijn Themis
Rechtshulp
Rechtskundig weekblad
Recht vooruit
Refugee abstracts
Regelmaat
Research bulletin
Revue de droit penal et de criminologie
Revue de science criminelle et de
droit compare
SEC
SWOV-schrift
Social casework
Social justice (voortzetting van:
Crime and social justice)
Social network
Social problems
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Sociale wetenschappen
Sociological methods and research
Sociologisch tijdschrift*
Sociologische gids
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Total los
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Tijdschrift voor alcohol, drugs en
andere psychotrope stoffen
Tijdschrift voor criminologie
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Violence and victims
Violence, aggression and terrorism
Vrijspraak
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Zeitschrift fur Strafvollzug und
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Een andere kijk op de
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Beleid en beleidsinformatie
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Junger, M., W. Polder
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Ondertoezichtstelling en EVRM; een
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Laan, P.H. van der
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ontwikkelingen in jeugdbescherming en
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Mertens, N.M.
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Auteursrecht voorbehouden.
Behoudens uitzondering door de
Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q.
de uitgever van deze uitgave, door
de rechthebbende(n) gemachtigd
namens hem (hen) op te treden,
niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of anderszins,
hetgeen ook van toepassing is op
de gehele of gedeeltelijke bewerking. Het verlenen van toestemming
tot publikatie in dit tijdschrift
houdt in:
1. dat de auteur de uitgever
machtigt om de door derden
verschuldigde vergoeding voor
kopieren conform artikel 17, lid 2,
Auteurswet 1912 en het KB van 20
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel
16B 1912 te doen geldend maken
door en overeenkomstig de
statuten en reglementen van de
Stichting Reprorecht te Amsterdam.
2. dat de auteur de Uitgever
machtigt om zijn rechten ex artikel
16 sub A ten vierde Auteurswet
1912 (bloemlezingen) geldend te
maken volgens dezelfde beginselen
als die van de Stichting Reprorecht.
Een en ander behoudens uitdrukkelijk voorbehoud zijdens de
auteur.

