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Voorwoord

Het is heden ten dage schier onmogelijk een krant
open te slaan zonder beschouwingen tegen te komen
over morele verloedering, vervaagd normbesef,
asociaal gedrag van burgers en de gevolgen daarvan.
Door de overheid worden, als reactie op die
gevolgen, pogingen ondernomen om de burgerzin
onder de bevolking aan te wakkeren en deze
hernieuwd te wijzen op haar rechten en, meer nog
dan voorheen, haar plichten en verantwoordelijkheden. Maar hoe zit het met die overheid zelf? Zij zal
zich ongetwijfeld bewust zijn van het belang van 'het
geven van het goede voorbeeld'. Maar geeft ze dat
ook?
De vraag naar de betrouwbaarheid van de overheid
staat centraal in dit themanummer van Justitiele
Verkenningen. Daarbij gaat de aandacht meer in het
bijzonder uit naar de politie. Enerzijds omdat het
politieapparaat, door het permanente contact met de
criminele wereld, kwetsbaar is. Anderzijds omdat de
betrouwbaarheid van het politieapparaat een absolute
voorwaarde vormt voor haar optreden. Om die reden
lijkt de discussie in de politiewereld het verst vooruitgeschreden. Dit laat onverlet dat een betrouwbare
overheid ten aanzien van tal van activiteiten in het
geding is.
In het inleidend artikel schetst B.J.S. Hoetjes een
beeld van ambtelijke corruptie in Nederland. Aan de
hand van sociaal-wetenschappelijke ideeen en uiteenlopende praktijkvoorbeelden komt hij tot een
definiering van corruptie en gaat hij onder andere in
op `corruptogene' situaties, de gevolgen van corruptie
en de mogelijkheden voor preventie. Daarnaast geeft
hij een overzicht van het aantal rechtszaken
betreffende ambtelijke corruptie over de periode
1945-1989. Hij komt tot de conclusie dat waar de
Nederlandse overheid zich, ondanks deregulering,
intensief met de belangen van burgers inlaat en dit op
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probleemgebieden als milieu en immigratie in toenemende mate_zal blijven doen, corruptiegevoelige
situaties kunnen toenemen. Hij pleit voor meer structurele aandacht voor het probleem en meet duidelijkheid en samenhang op het vlak van de bestrijding
en preventie daarvan.
In het artikel van J.A. Blaauw wordt het thema
corruptie toegespitst op de politie. In zijn definitie
van het fenomeen worden de 7 ontstekingsmechanismen' voor corruptie belicht, de zeven D's: dames,
drank, dubbeltjes, drugs, dalven, dobbelen en dirty
tricks. Daarnaast wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een aantal vaste corruptie-bevorderende
componenten beschreven waaronder de slechte
voorbeeldfunctie van leidinggevenden, de rammelende politieorganisatie en de zwijgcode. Afsluitend
worden suggesties gedaan voor de repressieve en
preventieve aanpak van politiele corruptie waarbij de
nadruk wordt gelegd op een gedegen korpsleiding,
een zorgvuldig personeelsbeleid. Ook in de (voortgezette) opleiding dient aandacht te worden besteed aan
onderwerpen als beroepsethiek en zelfbescherming
tegen compromitterende activiteiten vanuit het
criminele milieu.
Na een beschouwing over corruptievormen en een
beschrijving van corruptiebestrijding in landen als de
Verenigde Staten en Italie gaat D. Pij1 in het derde
artikel in op het model voor preventieve benadering
van politiele corruptie, zoals dat bij de gemeentepolitie Rotterdam wordt ontwikkeld. In dit model van
lwaliteitszorg' spelen leidinggevenden bij de
handhaving van kwaliteitstandaards in de regionale
politiekorpsen een centrale rol. Daarnaast zijn
selectie, grondhouding en opleiding van groot belang.
Een op te richten ondersteunende eenheid kwaliteitszorg (in plaats van een afdeling interne zaken)
wordt belast met het stimuleren van de ontwikkeling
van kwaliteitstandaards, de naleving ervan en onderneemt actie bij de overschrijding van deze standaards.
In geval van corruptie van (met name
politie)ambtenaren wordt veelal de rijksrecherche
ingeschakeld. Over deze `politie van de politie'
bestaat veel onduidelijkheid. In het I aatste artikel van
M.Th.M. Marchand en B.G. Wennekendonk wordt
aandacht besteed aan de organisatie van de rijksrecherche, haar taken, de criteria die gelden voor haar
inzet en de procedure voor het instellen van een
onderzoek. De auteurs gaan in op de ervaringen van

6

Justitiele Verkenningen, jrg. 17, nr. 4, 1991

politiemensen die in contact kwamen met de rijksrecherche, waarbij zicht wordt gegeven op knelpunten
in de relatie politie-rijksrecherche. Met name de
positiewisseling tussen getuige en verdachte,
politieman en dader vormt een cruciale ervaring.
Conclusies uit het onderzock worden tenslotte
gekoppeld aan wijzigingen die onder andere in de
onderzoeksprocedure zouden kunnen worden aangebracht teneinde deze knelpunten weg te nemen.

Voorwoord
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Over de schreef
Het schemergebied tussen ambtenaar en
burger

dr B.J.S,. Hoetjes*

Inleiding
Waar overheid en burgers met elkaar in aanraking
komen en zaken doen, bestaat ruimte voor misverstand en onenigheid over het gedrag dat men van
elkaar verwacht. Dit artikel richt zich vooral op het
gedrag dat van de ambtenaar wordt verwacht in het
contact met de buitenwereld: de ambtsethiek en de
overtreding daarvan, en dan weer in het bijzonder op
de meest ernstige inbreuk op de ambtsethiek,
namelijk corruptie. Wat houdt de ambtsethiek in; wat
houdt ambtelijke corruptie in; hoe vaak en waar komt
het voor; welke factoren werken het in de hand; hoe
kan er op dit verschijnsel worden gereageerd; hoe
ontwikkelt zich de voedingsbodem voor de ambtsethiek c.q. corruptie in Nederland; wat zijn de
gevolgen ervan? Aan de hand van de sociaal-wetenschappelijke ideeen over corruptie, maar ook en
vooral aan de hand van uiteenlopende voorbeelden
uit de ambtelijke praktijk wordt hieronder op deze
vragen ingegaan.
De reputatie van de overheid - beeld en zelfbeeld
Wat heeft een Nederlandse burger met zijn
overheid te maken? Aan de ene kant is er 'de
politiek', het spel van partijpolitiek en verkiezingen,
van volksvertegenwoordiging, oppositie en regerende
coalities op de diverse niveaus, - een geheel dat zich
voor verreweg de meeste burgers afspeelt in de
media, een "toneelspel voor het Nederlandse publiek'
waarover de burger zich wel een beeld vormt en zich
soms opwindt, maar waarbij zijn actieve betrok* De auteur is als Hoofddocent Bestuurskunde verbonden
aan de Rijksuniversiteit Leiden.
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kenheid zich beperkt tot een gang naar de stembus als die betrokkenheid al bestaat.
Aan de andere kant is er de overheid in de vorm
van de ambtenaar of een andere uitvoerder van een
overheidstaak, die aan de burger eisen stelt, voorzieningen of diensten aanbiedt, en met wie men heel
duidelijk en heel praktisch te maken heeft. De
stratenmakers, de vuilnisophalers, de ambtenaren van
de burgerlijke stand of de sociale dienst, de
•
politie-agenten, enzovoort. Zij zijn als vertegenwoordigers van 'de overheid' voor de burger zeker zo
belangrijk als de politici uit Den Haag, de provinciale
staten of de gemeenteraad.
Het beeld dat de burger van zijn overheid heeft
wordt door deze beide categorieen bepaald, maar
waarschijnlijk speelt de politick hierbij een voortrekkersrol, de rol van 'image-builder', maar ook van
'image-destroyer'. Juist omdat de beeldvormers bij
uitstek, de media, zich concentreren op de politiek,
werkt het beeld dat mensen zich vormen van de
politici en hun gedragingen door in hun visie op, wat
wij hier zullen noemen, de `ambtelijke overheid'.
Nu heeft 'politick' in het spraakgebruik sowieso al
een negatieve klank: `staatsman', bijvoorbeeld, klinkt
veel positiever dan `politicus'. Politick staat voor
handigheid, sluwheid, gewiekstheid of zelfs opportunisme, onbetrouwbaarheid en leugenachtigheid. De
gedachte dat een politicus iemand is die zich inzet
voor 'het algemeen belang' of 'de goede zaak', moet
voortdurend en met kracht bewezen en bevochten
worden tegen deze negatieve associaties in.
Het niveau van het politieke spel zoals de burger
dat waarneemt, kan dit negatieve beeld heel gemakkelijk bevestigen en versterken. Kleine incidenten
waarbij het eigenbelang van politici of hun bedrijfsof familiebelang in de politieke discussie betrokken
raken - of het nu gaat om de opspraak rond
Kamerlid Van den Bergh, staatssecretaris Evenhuis,
Van Zeil, of een discussie over familie-/bedrijfsbelangen van premier Lubbers - roepen onmiddellijk
weer het beeld tot leven, dat `ze' (dat wil zeggen de
politieke en bestuurlijke elite) allemaal hetzelfde zijn,
namelijk uit op hun eigen voordeel.
In dit verband kan men ook de recente Kamerenquetes en andere `affaires' bezien, zoals de enquete
rond de RSV-steun, het bouwsubsidie-onderzoek, de
opschudding rond de studiefinanciering, en de
paspoortaffaire: allemaal misschien betrekkelijk
Over de schreef
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kleine `affaires', maar omgeven met een uitgebreide
publiciteit. In al deze zaken kon de burger,
aansluitend op zijn negatieve beeld van de politick,
diverse conclusies trekken, zoals:
- er bestaat tussen de politici van verschillende
partijen geen wezenlijk verschil in gedrag; zij wisselen
stuivertje als aanklager en verdachte al naar gelang
het onderwerp, zoeken zoveel mogelijk publiciteit en
proberen de verantwoordelijkheid voor beleidsfouten
af te schuiven bijvoorbeeld naar bun ambtenaren;
- er is bij de uitvoering van beslissingen sprake van
allerlei onduidelijke 'gentlemen's agreement', °newel
onderonsjes met `speciale' burgers/belanghebbenden;
- de mooie bedoelingen van parlement en wetgever
verschillen hemelsbreed van de dagelijkse beleidspraktijk;
- het parlement laat toch niet echt zijn tanden zien
en dekt de regering; hoogstens worden enige symbolische offers gebracht op het altaar van de zuiverheid,
in de vorm van aftreden via een achterdeur (Van
Eekelen, Brockx, Van der Linden).
Het beeld van een ietwat smoezelige politieke en
bestuurlijke elite laat zich, ook hier, weer gemakkelijk
bevestigen. Het is dan ook de vraag of de behandeling en afhandeling van deze kwesties voor het
beeld dat de burger van de overheid heeft, niet meer
kwaad dan goed heeft gedaan. Niet alleen de politici
maar ook de ambtenaren ondervinden de uitstraling
van deze zaken.
Ook het zelfbeeld van de ambtenaren wordt door
de beeldvorming van de politieke top negatief
beInvloed: waarom zou een ambtenaar scrupuleus en
gewetensvol blijven wanneer hij de indruk heeft dat
aan de top nogal soepel wordt gehandeld? Daar komt
bij dat door een reeks van bezuinigingen en onophoudelijke reorganisaties het werken bij de overheid er
niet prettiger op geworden is. Veel ambtenaren,
vooral in de midden- en lagere rangen, zijn murwgeslagen en cynisch geworden over hun eigen positie en
rol in de samenleving. Voeg hieraan toe het verlies
aan antwoorden bij vrijwel alle politieke partijen op
de grote problemen van onze tijd - het geloof in de
`maakbare samenleving' is verdwenen -, en de
aanbidding van het particuliere bedrijfsleven die
sinds de jaren tachtig door Nederland waait, en het
beeld, bij burger en ambtenaar, van het
overheidswerk als `tweederangs-bezigheid' en de
overheid als zwaktebod is compleet.
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Daartegenover staat echter, in schril contrast, het
officiate beeld dat de overheid van zichzelf heeft.
Toen enige jaren geteden het Kamerlid Wiebenga aan
de minister van Binnenlandse Zaken vragen stelde
over .ambtelijke corruptie in Nederland, was het
antwoord dat de omvang van dit verschijnsel geen
speciale aandacht rechtvaardigde. Toen bij datzelfde
ministerie in 1990 de gedachte werd geopperd om de
BVD als nieuwe taak onder andere te geven de
bestrijding en preventie van ambtelijke corruptie, was
het antwoord wederom ontkennend: noch de BVD,
noch enig ander overheidsorgaan hoefde met deze
taak te worden belast. Problemen op het vlak van
beetdvorming, reputatie en feitelijk gedrag van
overheidsdienaren lijken eenvoudigweg niet te
bestaan.
Het lijkt alsof de politiek-bestuurlijke leiding en de
gewone burger in twee geheel verschillende werelden
leven. Is de kloof tussen het officiate zelfbeeld van de
overheid en dat van de burger een kwestie van
misverstand, van woordenspel of van onwil? In
hoeverre is er echt sprake van niet alleen een beeld
van demoralisatie, maar ook van gedemoraliseerd
gedrag? Hoe is het gesteld met het moreel van de
Nederlandse ambtenaar?
Ambtsethiek, corruptie en alles daartussen
Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet
allereerst worden bezien welk gedrag van een
ambtenaar mag worden verwacht, welke de normen
voor de ambtenaar zijn. Op het punt van de gedragsregels weet iedere Nederlandse ambtenaar in principe
waar hij/zij aan toe is: bij indiensttreding wordt
namelijk een exemplaar uitgereikt van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement (het ARAR) waarin de
rechten en plichten van de ambtenaar omschreven
staan. Enerzijds verduidelijkt het ARAR de rechtspositie van de ambtenaar bij aanstelling, ontslag, verlof,
vakantie en dergelijke, anderzijds vindt men er ook
regels over het `passend gedrag' en over de bestraffing
van `niet-passend gedrag' in respectievelijk de hoofdstukken VII en VIII.
Bij de bestraffing van ongepast gedrag, oftewel
ambtelijk plichtsverzuim (dit is 'de overtreding van
enig voorschrift alsook het doen/nalaten van jets
hetwelk een goed ambtenaar in gelijke omstandigOver de schreef
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heden behoort na te laten/te doen') is een ambtenaar
onderworpen aan een eigen tuchtrecht, dat weliswaar
grotendeels samenloopt met het strafrecht, maar dat
aan de chef een extra sanctiemogelijkheid geeft,
varierend van schriftelijke berisping, vermindering
van vakantiedagen, inhouding van salaris, tot degradatie, schorsing of ontslag. Ambtenaren staan dus, in
geval van ongepast gedrag, niet alleen bloot aan
vervolging op grond van de strafwet, maar ook aan
een interne, vaak minstens zo zware, tuchtprocedure.
De ambtelijke status betekent daarnaast voor de
gewone strafrechtspraak een grond voor strafverzwaring: wanneer een ambtenaar bij het plegen van
een strafbaar felt gebruik maakt van de
middelen/mogelijkheden van zijn ambt, kan de
rechter de straf met een derde verhogen. Uit deze
zware strafsancties kan worden afgeleid dat het in
Nederland kennelijk zeer belangrijk wordt gevonden
dat een ambtenaar zich juist gedraagt: de ambtenaar
is qua plichten op een voetstuk gezet, qua rechten
steeds minder.
Wat houdt het gepaste of ongepaste ambtelijk
gedrag nu in? Artikel 50 ARAR schrijft de ambtenaar
voor 'de plichten die uit zijn ambt voortvloeien
nauwgezet en ijverig te vervullen en zich te gedragen
zoals een goed ambtenaar betaamt'. Hij is verplicht
tot geheimhouding van hetgeen hem in zijn ambt ter
kennis is gekomen, `voorzover die verplichting uit de
aard der zaak volgt of uitdrukkelijk is opgelegd' (voor
het overige geldt, dat hij, net als iedere Nederlander,
verplicht is tot aangifte van strafbare feiten die hem
ter kennis komen). Wloeken, ruwe of onzedelijke
taal', 'het gebruik van alcoholhoudende dranken
gedurende werktijd' en 'het dragen van uniformen of
insignes waarvoor geen toestemming is verleend', zijn
hem verboden.
Dat geldt ook voor het `drilven van nering of
handel' door de ambtenaar of zijn familie, en voor
het 'direct of indirect deelnemen aan aannemingen of
leveringen ten behoeve van de openbare dienst'.
Verder is verboden het `vorderen, verzoeken of
aannemen van beloften, vergoedingen of beloningen
van derden'; het aannemen van steekpenningen is
onvoorwaardelijk en ten strengste verboden.
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De ambtsethiek
Achter deze formuleringen, die soms wat gedateerd
aandoen en soms niet alleen vragen beantwoorden
maar ook oproepen - hoe moet bijvoorbeeld worden
vastgesteld wat `een goed ambtenaar' is? - gaan
niettemin de grondgedachten schuil van de Nederlandse ambtsethiek; in andere landen vindt men
trouwens vergelijkbare ideeen.
De ambtenaar dient in zijn contacten met de burger
de beginselen van de rechtsstaat te belichamen - 'in
de naam der wet' -, de reputatie van zijn functie/
dienst hoog te houden - het `aanzien van het ambt'
heeft een hoge waarde - en zich steeds te houden aan
de ambtelijke voorschriften en opdrachten. Door
inzet en een dienstverlenende houding tegenover de
burger, maar vooral door onpartijdig en onafhankelijk op te treden, moet hij het vertrouwen van het
publiek in de overheid handhaven. Tegelijkertijd
moet hij loyaal de opdrachten van hogerhand
opvolgen - het ambtelijk apparaat is en blijft een
hierarchische organisatie ook wanneer hij
persoonlijk niet overtuigd is van de zin of juistheid
van die opdrachten.
Het zal duidelijk zijn dat de eisen van deze ambtsethiek geen gemakkelijke opgave vormen en dat zich
op grond van verschillende eisen, bijvoorbeeld
enerzijds de eis van loyaliteit en anderzijds de eigen
visie van de ambtenaar over onpartijdigheid/rechtsstaat/algemeen belang, gewetensproblemen kunnen
voordoen. Een oplossing voor deze problemen is
meestal niet eenvoudig. Het valt evenwel buiten het
bestek van dit artikel om daar dieper op in te gaan.
Een andere interessante kant van de ambtsethiek is
het beeld van de burger dat erin opgesloten ligt. Aan
de ene kant moeten aan de burger de diensten
worden verleend waarop deze recht heeft en de
uiteindelijke legitimatie van het overheidsoptreden
moet democratisch zijn, onderworpen aan de gekozen
vertegenwoordiging van de burgers. Aan de andere
kant moet de ambtenaar afstand bewaren, onpartijdig
en onafhankelijk blijven ten opzichte van de individuele wensen en belangen van de burger en hem
zonder aanzien des persoons behandelen. In de
gedragsregels voor de bureaucratische ambtenaar
krijgt de onpartijdigheid en afstandelijkheid jegens de
burger, naast de loyaliteit aan de leiding, het grootste
gewicht. Het leggen van nauwe banden met de
Over de schreef
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burgers lijkt vooral de taak van de politici, die zich,
vanuit een oogpunt van ambtsethiek, in een andere
positie bevinden dan de ambtenaar - overigens een
niet minder moeilijke.
In ieder geval kan men stellen, dat de absolute
tegenpool van de ambtsethiek, en daarom de zwaarste
schending ervan, gevormd wordt door ambtelijke
corruptie. Wat wordt daarmee nu bedoeld?
Corruptie

Bij corruptie of ambtelijke omkoping spreken de
formele regels (Wetboek van Strafrecht, ARAR) van
het aannemen/opeisen van giften/beloften door
ambtenaren van derden - giften of beloften die
gedaan worden met het oog op een voor die derden
gunstig ambtelijk optreden. In de sociaal-wetenschappelijke literatuur wordt het omschreven als 'bewust
besluitvormingsgedrag bij de bekleder van een
openbare positie, waarbij zich een illegitieme
ruiltransactie voordoet, die verbonden is met
ongeoorloofde loyaliteiten, dat wil zeggen ten goede
komt aan ongeoorloofde belangen'. (Hoetjes, 1982, p.
48) In beide omschrijvingen zit het element van transactie tussen ambtsdrager en burger, en het element
van ongeoorloofd belang c.q. eigenbelang. Zowel de
loyaliteit aan de opdrachten van hogerhand als de
onpartijdigheid en onalbankelijkheid tegenover de
burger worden door corrupt gedrag ernstig
geschonden.
Nu heeft de term corruptie een zeer zware morele
lading: het gaat om tederf, om een bezoedeling van
de ambtelijke reputatie, een aantasting van de
integriteit, een ontkenning van de hoge waarden
waarvoor de overheid staat. Wanneer in de praktijk
deze term valt, wordt dan ook gewoonlijk gereageerd
met grote schrik, verontwaardiging en afwijzing.
Tegelijkertijd leent de term 'corruptie' zich gemakkelijk voor een breed en moraliserend gebruik: alles
wat men verwerpelijk vindt, wordt eenvoudig als
corrupt bestempeld, of 'het gehele systeem' wordt als
corrupt gezien. In de volksmond - men denke aan het
negatieve beeld van de burger over de politiek - maar
ook in wetenschappelijke publikaties treft men soms
deze neiging aan.
Het lijkt ons echter van belang om `corruptie' zo
zorgvuldig mogelijk te omschrijven en te gebruiken,
om morele en wetenschappelijke redenen. Het
14
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behoort geen botte bijl te zijn, maar een scherp mesje,
bruikbaar voor verheldering van het inzicht dat
vooraf moet gaan aan maatregelen om corruptie
tegen te gaan.
Aansluitend op de hierbovenvermelde
omschrijving, spitsen wij ambtelijke corruptie dan
ook zoveel mogelijk toe op gedragingen/situaties van
omkoping of equivalenten daarvan. Het menselijke,
psychologische aspect is daarbij in praktijksituaties
doorslaggevend: wanneer een ambtenaar - voor een
politieke ambtsdrager ligt de problematiek enigszins
anders - in een situatie is gekomen dat hij zich niet
meer vrij kan opstellen tegenover een burger, maar
zich naar diens wensen heeft te schikken, is hij
verloren voor de openbare dienst en, letterlijk of
figuurlijk, verkocht aan een derde, dat wil zeggen
gecorrumpeerd. •
Rondom corruptie

Naast corruptie, doch in de praktijk daarmee vaak
nauw verbonden, staan andere ongewenste ambtelijke
gedragingen zoals fraude, valsheid in geschrifte of
verduistering. Hoewel het motief hiervoor vaak
hetzelfde is als bij corruptie, namelijk het streven
naar zelfverrijking, ontbreekt daar het contact tussen
ambtenaar en burger en het ruilelement, dat bij
corruptie essentieel is. Ook verschijnselen als
patronage of favoritisme kunnen niet zonder meer
gelijkgesteld worden met corruptie omdat zij niet
altijd als ongeoorloofd worden beschouwd. VVel kan
in de hedendaagse Nederlandse politiek-bestuurlijke
cultuur worden gesteld, dat deze zaken zeker als
voedingsbodem voor corruptie gelden.
Verder kunnen binnen het begrip corruptie verschillende vormen worden onderscheiden: naar bestuurlijk
niveau (lokaal, nationaal, internationaal), naar de
ernst van de zaak (licht-zwaar), naar het normbesef
van de betrokkenen (openlijk-brutaal versus
heimelijk, normloos versus voortkomend uit een
oprecht verschil in normen over ambtelijk gedrag) of
naar de kenmerken van de corrupte handeling zelf
(geldcorruptie versus relatiecorruptie, afpersing
versus omkoping).
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Strakke regels en een gryze praktijk
Wat betekent dit nu allemaal? Is ieder geschenk nu
een vorm van corruptie? Is ieder contact buiten de
formele voorschriften om ongeoorloofd? Is klantvriendelijkheid, marktgerichtheid of politieke inzet
van een ambtenaar in strijd met de ambtsethiek of
misschien zelfs corrupt? De juridische, formele regels
zijn inderdaad nogal absoluut geformuleerd en lijken
weinig ruimte te bieden; tegelijkertijd echter zijn het
algemene regels, die in de ambtelijke praktijk en in de
jurisprudentie hun specifieke, reele inhoud moeten
krijgen.
ledereen die het openbaar bestuur bestudeert en
kent, weet dat in het intermenselijk verkeer, ook
binnen een ambtelijke organisatie, informele
contacten bestaan en dat kleine geschenken/gunsten
over en weer niet weg te denken zijn uit het dagelijks
verkeer. Het aanbieden van een kopje koffie of een
consumptie in de kantine zal door niemand als
storend worden ervaren - integendeel, het
niet-aanbieden werkt storend. Een klein geschenk van
een burger als dank voor bewezen diensten zal een
ambtenaar niet in verlegenheid hoeven te brengen,
zeker wanneer iedereen in de dienst van dit soort
geschenken - een bloemetje of iets dergelijks - op de
hoogte is.
Van belang is hier de cultuur binnen de organisatie:
wat vindt men normaal en acceptabel; bij welke
gelegenheden kunnen geschenken worden
gegeven/ontvangen; wanneer wordt een geschenk
buitensporig c.q. een middel om druk/invloed uit te
oefenen? De Nederlandse ambtelijke cultuur op dit
punt is uiterst sober en verschilt duidelijk van de
geschenken-cultuur in het bedrijfsleven. Ook bestaan
er binnen de Nederlandse overheid op dit punt weer
verschillen: voor de ene dienst, bijvoorbeeld de
politie, is het bewaren van afstand van groot belang,
voor de ander, bijvoorbeeld een voorlichtingsdienst,
is het leggen van externe contacten belangrijker.
Ook in een ambtelijke organisatie zijn informele
contacten niet weg te denken, zowel op eenzelfde
hierarchisch niveau - collega's onder elkaar - alsook
tussen de verschillende rangen. Het stilleggen van de
informele contacten en het strikt volgens het boekje
werken betekent in de praktijk een vrijwel volledige
verlamming: de beruchte stiptheidsaktie. Informele
contacten zijn onmisbaar voor een soepel lopende
16
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organisatie en zijn dan ook, op zich genomen, allesbehalve ongewenst. Wel kan men stellen, dat deze
contacten er niet toe moeten leiden dat de officiele
taak en werkwijze van de organisatie in de praktijk
een aanfluiting worden. Informele contacten kunnen
en moeten de grondgedachten van de ambtsethiek
ondersteunen, en mogen niet leiden tot een informeel
circuit, binnen de organisatie en naar `speciale'
clienten toe, dat de onafhankelijkheid en de loyaliteit
ondermijnt.
In het verlengde hiervan ligt de problematiek van
de klantvriendelijkheid. Voor het verwerven van
vertrouwen en overtuigingskracht bij de burger is het
van groot belang dat een ambtenaar begrip heeft voor
de situatie waarin die burger verkeert, en dat hij/zij
vriendelijk, hulpvaardig en hoffelijk optreedt.
Onbegrip, dwingend en confronterend gedrag,
afwijzing en dergelijke leiden gemakkelijk tot
negatieve reacties bij de burger en tot negatief,
afwijzend of ontwijkend gedrag. Toch moet ook hier
weer gelet worden op de specifieke situatie: het
contact tussen politie-agent en overtreder verschilt
van dat tussen overheidsinkoper en leverancier iedere situatie stelt zijn eigen eisen, en soms kan al te
nadrukkelijke klantvriendelijkheid zelfs ongeloofwaardig overkomen. In ieder geval mag het wekken
van vertrouwen niet zover gaan dat aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het ambtelijk
optreden geweld wordt aangedaan.
Een dubieuzer begrip, in dit verband, is de marktgerichtheid. Door sommigen is corruptie wel
omschreven als het doordringen van het marktmechanisme - van vraag, aanbod, prijsvorming en concurrentie - op terreinen waar het niet thuishoort,
namelijk bij de verdeling van zaken die op grond van
rechtvaardigheid en gelijkheid-voor-de-wet aan alle
burgers toekomen en die daarom door de - monopolistische - overheid worden verdeeld. (Tilman, 1968)
Men denke aan zaken als veiligheid, orde, rechtszekerheid, maar ook aan onderwijs, sociale bijstand of
gezondheidszorg. Verdeling via de markt, waarbij de
meestbiedende een schaars goed krijgt, verschilt
wezenlijk van een verdeling op grond van gelijke
wettelijke rechten: bij deze laatste geeft niet de
koopkracht, maar het politieke en maatschappelijke
rechtsgevoel de doorslag. Een overheidsvoorziening
die is opgezet voor alle burgers of een wettelijk
omschreven categorie burgers, en die in feite wordt
Over de schreef
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toegekend op grond van vraag, aanbod, prijs en
koopkracht, kan men als corrupt beschouwen: de
overheid verkoopt haar diensten dan gewoon aan
degenen die het meeste kunnen betalen.
Nu kan men betogen dat sommige diensten die de
overheid in Nederland aanbiedt misschien thuishoren
op de markt en daar op een acceptabele manier
kunnen worden verdeeld - dat is dan een politieke
discussie over de aard en omvang van de
overheidstaak, die kan leiden tot een herbezinning en
afstoting. Ook kan men betogen dat de overheid meer
oog zou moeten hebben voor de economische kant
van haar eigen handelen, voor schaarste en kosten.
Een 'subsidie-dromenland' leidt immers onherroepelijk tot een wreed ontwaken, getuige Oost-Europa.
Echter, het sluipend toelaten van het marktmechanisme bij de verdeling van voorzieningen die berusten
op wettelijke rechtvaardigheidscriteria werkt vertroebelend en op den duur corrumperend vanuit de
ambtsethiek.
Wanneer, daarentegen, met Inarktgerichtheid' niet
meer wordt bedoeld dan `vergroting van het kostenbeset', `verhoging van economische efficiency en
effectiviteit', of misschien we! Ilantgerichtheid',
`serviceverbetering' of `het zoeken van nieuwe
clienten', dan is het beter om deze beestjes maar
gewoon bij hun naam te noemen, terwille van de
helderheid bij de gedachtenvorming.
'Overheid' en 'markt' zijn en blijven twee fundamenteel verschillende verdelingsmechanismen, die
verschillend gedrag vereisen. Een overheidsdienst die
zich op de markt gaat bewegen, moet zich bewust zijn
van de ethische problemen waarin zij terechtkomt.
Tussen de overheidsethiek en de markt-/bedrijfsethiek, de overheidscultuur en de bedrijfscultuur
bestaan grote verschillen en het tussengebied zit vol
risico's. Een overheidsdienst, bijvoorbeeld, die zich
tot bedrijf op de markt wil omvormen, moet ook haar
instelling tegenover de samenleving veranderen - een
radicale koerswijziging en `ont-ambtelijking', formeel
en informeel, is daarvoor nodig. Ander voorbeeld:
een overheidsdienst die sommige van haar activiteiten, zoals jubileumevenementen, kalenders of
posters, laat sponsoren door particuliere bedrijven,
loopt zeer grote risico's: voor zij het weet, verliest zij
haar reputatie van onpartijdigheid en het vertrouwen
van het publiek.
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Naast de invloed van de markt is er de invloed van
de politiek op het ambtelijk handelen. Problematisch,
vanuit de ambtsethiek, is aan de ene kant de politieke
invloed van bovenaf: de leiding van het overheidsapparaat ligt in handen van politici, doch hun relatie
met de ambtenaren is niet altijd spanningsloos. Aan
de andere kant is er de politisering in het ambtelijk
apparaat, dat wit zeggen politieke bindingen van
ambtenaren via partijlidmaatschap en dergelijke. Hier
kan men analoog aan de problematiek van de
informele contacten redeneren. Politieke betrokkenheid van ambtenaren kan/zal de gevoeligheid van
het apparaat voor problemen in de samenleving
vergroten en het functioneren binnen een democratisch bestel ten goede komen. Wanneer het echter
leidt tot diepe conflicten binnen het apparaat, en
zeker wanneer het leidt tot een situatie waarin ambtenaren in feite een verlengstuk van hun partij worden,
komt de loyaliteit en de integriteit van de overheid in
gevaar.
De politisering roept ook de vraag op in hoeverre
het belang van een politieke partij een rot mag spelen
bij het handelen van een ambtenaar: is het een
toelaatbaar of een ongeoorloofd/corrupt belang? De
ambtsethiek eist dat een ambtenaar 'het algemeen
belang' vooropstelt, maar in de praktijk is dat niet
altijd gemakkelijk vast te stellen. Naast algemene
beginselen zoals rechtszekerheid, betrouwbaarheid en
procedurele zuiverheid is er het beleid zoals dat van
hogerhand wordt gegeven - dit is een beleidskeuze
tussen diverse belangen - en is er vaak een beslissingsmarge voor de ambtenaar zelf.
'Algemeen belang' kan daarom nog het beste negatief worden omschreven: het is een zo algemeen
mogelijk belang, en in ieder geval niet een privebelang.
Het directe, financiele eigenbelang van een ambtenaar
en zijn familie worden in Nederland, anno 1991,
algemeen als ongeoorloofd beschouwd wanneer het de
doorslag geeft bij het ambtelijk handelen. Ook
voorkeursbehandelingen voor vrienden, buren en
kennissen worden als ongeoorloofd gezien. Bij politieke
partijgenoten komt het element `algemeen belang'
echter at om de hoek kijken als rechtvaardigingsgrond:
een politieke partij kan men namelijk zien als een groep
mensen die eenzelfde visie op het algemeen belang
hebben. Toch kan het ook bij partijgenoten vooral gaan
om materiele, financiele belangen c.q. eigenbelangen
dan valt het oordeel weer anders uit.
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De beoordelings- en bewijsproblemen bij `bevoordeling' van familie, kennissen, vrienden, partijgenoten
zijn niet gering: vaak zijn deze relaties namelijk
vervlochten met de officiele ambtelijke of politieke
structuur bijvoorbeeld op plaatselijk niveau (de broer
van de ambtenaar is wethouder en dergelijke). Dit is
bij uitstek een schemergebied waar men zich voortdurend kan afvragen, wat nog wel kan en wat niet
meer kan. Dat de rechtspraak zich bij corruptie
beperkt tot ambtelijke omkoping is vanuit de
juridische bewijsvoering zeer begrijpelijk. Voor een
volledige verheldering van de ambtsethiek is het
echter wel te betreuren.
Ambtelijke corruptie in Nederland - hoeveel, waar,
waarom?
Om de omvang en de aard van ambtelijke corruptie
vast te stellen kan men in beginsel drie wegen bewandelen, en gezien de moeilijke bewijsbaarheid ervan is
het aan te bevelen ze alle drie te benutten. Allereerst
zijn er de rechtszaken, vervolgens zijn er de interne
disciplinaire zaken en tenslotte zijn er de berichten in
de media: `ambtenaar in opspraak'.
Wat de laatste bron betreft: de Nederlandse media,
en met name de dag- en weekbladen, zijn sinds de
jaren zestig steeds kritischer tegenover de overheid
geworden en publiceren regelmatig over misstanden
en misdragingen bij de overheid. Anderzijds wordt
hun aandacht echter door diverse factoren beperkt.
hen bericht moet nieuwswaarde hebben en concurreren met ander nieuws: daardoor kan een krant niet
voortdurend aandacht besteden aan alle corruptiezaken die haar ter ore komen. Ook heeft een krant
haar eigen netwerk van informanten en bronnen, van
wie zij de goodwill niet wil verspelen: een plaatselijke
krant zal gemakkelijker wangedrag van ambtenaren
elders publiceren clan van het eigen gemeentebestuur,
en een gouvernementeel ingestelde krant zal minder
snel zijn met opspraak dan een oppositiekrant.
Toch valt bij een globale waarneming al op dat de
Nederlandse pers, zowel nationaal als
regionaal/lokaal, regelmatig berichten over
ambtelijke corruptie publiceert en haar rol als
waakhond van de democratie kennelijk serieus neemt.
Hoewel het `blaffen vaak niet tot bijten leidt' - veel
zaken hebben geen vervolg - spelen berichten in de
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pers een belangrijke rot, zowel voor het wetenschappelijk inzicht in corruptie als voor de bestrijding en
voorkoming ervan. In navolging van de Verenigde
Staten - Watergate, Lockheed - ziet ook in
Nederland de journalist zich als 'investigator' van
publieke misstanden ten behoeve van de lezers.
Persberichtgeving over corruptie, zeker wanneer zij
journalistiek goed gecheckt is, geeft een aanwijzing
van wat er werkelijk aan de hand is. Toch valt zij niet
samen met datgene wat in de overheidsdienst zelf
bekend is over dit verschijnsel via de interne disciplinaire zaken. Zoals wij hierboven zagen, kent de
overheidsdienst een eigen interne tuchtprocedure:
zonder dat er enige externe instantie aan te pas hoeft
te komen kan een chef bij het vermoeden van
corruptie een onderzoek laten instellen en tot
bestraffing overgaan. Ambtelijk dienstgeheim en
zwijgplicht spelen bij de afhandeling, juist van dit
soort zaken, een grote rot en de gegevens over deze
zaken blijven meestal strikt vertrouwelijk.
Dit materiaal heeft zijn beperkingen uit onderzoeksoogpunt. Het is nogal verbrokkeld over de verschillende takken van .overheidsdienst verspreid Nederland kent geen overkoepelende instantie die
met de bewaking van de ambtsethiek is belast -, en
het bevat niet meer dan datgene wat de dienstleiding
ter ore komt. Vooral in grote organisaties blijft veel
gevoelige informatie `beneden hangen' totdat er grote
problemen ontstaan en men `uit de school gaat
klappen'; meestal gaat men voor praktische
problemen van ambtsethiek liever bij de naaste
collega's dan bij de chef te rade. Toch is het
materiaal van onschatbare waarde voor wetenschappelijk en praktisch gebruik.
De derde bron, de rechtszaken, heeft als groot
voordeel dat er sprake is geweest van uitvoerig
gerechtelijk (voor)onderzoek en bewijsvoering, zodat
de feiten zo onomstotelijk mogelijk zijn vastgesteld.
Zelfs wanneer het bewijs van ambtelijke omkoping
niet afdoende kon worden geleverd, biedt het dossiermateriaal een vrij uitgewerkt beeld van de situatie
waarin de betrokken ambtenaar opereerde en van de
factoren die de kans op corruptie vergrootten. Het is
niet alleen vrij 'hard', maar ook veelzijdig materiaal
voor nadere analyse. Toch heeft het ook zijn beperkingen: zeer vele zaken `halen de rechtbank niet' (de
aantallen zijn veel lager dan bijvoorbeeld van de
persberichten) en van de zaken die wet aangebracht
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Tabel 1: Strafzaken betreffende ambtelijke corruptie in
Nederland, 1945-1989

jaar

Strafzaken ax art 177
(ornkoping van ambtenaar)

Stralzaken ex alit. 362, 363
(els arnbtenaar een gift of Wake
aannemen)

veroardelingen

veroordelingen

gevallen van
seponering

WM"-

onder
recidive

•

1946 65)61)' 27)23)
1947
59(51)
21(14)
1948 74(61) 33(22)
1949 57(51) 21(17)
1950 27(25)
9 ( 7)
1951
16(15)
6 ( 5)
1952 10 ( 9)
5 ( 4)
1953 13
3
1954 11
6
1955
7
3
1956 14
8
1957
7
4
52
1958
8
4
2
1959
9
4
8
1960 18
9
12
1961
11(10)
5 ( 4)
2
1962
6
5
13
1963
8
2
3
1964
7
5
4
1965
8
4
7
1966
4
3
1
1967
6 ( 5)
4 ( 3)
5
1968
2
4
1969
1
2
1970
3
2
11
1971
1
1
9
1972
3
2
1973
3
1
7
1974/75
8
1976
9
3
2
1977
5
3
7 ( 6)
1978
4
3
13)11)
1979
4
1
7
1980
5
4
1981 geen gegevens beschikbaar
1982
2
4(8)'
1983
2
11(8)
1984
3
15(98, 6T)
1985
7
9(38, 6T)
1986
2
5(38, 2T)
1987
4
4(18, 31)
1988
1
7)58, 2T)
1989
2
2)8)

gevallen van
seponering

wear-

wear-

wear-

wider
recidive

onder
recidive

onder
recidive

132' (131) 21(20)
1551(151) 31(27)
63
6
38 ( 37) 4( 3)
30
4
7
1
9
2
6
18
5
9
2
5
3

1

1

3
3
7
7( 6)
1
5
1

4
5
1
4

2
1
2
1
1
6
4
1
5
2
4(3)
3(2)
2

1
1
1

1
1
3
7
98 4
4
1
1
3
4( 3)
5
2
3

2
1

3
2
7
5
6
5
4
2
4
2
6
11
3
10
3
1
5
2

2
3
4

1

1

2
1

5

6
2
7
1
5
3

4

3
3
1
8(8)
1 (B)
10 (213, 8T)
11 (28, 91)
4(28, 2T)
8 (413, 4T)
7)18, 6T)
5(1)

' Tucson haakjes staat vermeld her aantal veroordeelden, wanneer dit afwijkt van het
aantal veroordelingen (wegens meerdere veroordelingen van eenzelfde individu in een
bepaald jeer).
2 Voor de jaren 1946 en 1947 zijn geen cijfers beschikbaar die uitsluitend taken ex act.
362 en 363 betreffen: de vermelde cijfers betreffen alle strafzaken ex art1. 359, 360, 361,
362, 363, 365, 366, 367, 372, 373 (di. uiteenlopende ambtsmisdrijven, waaronder
corruptie).
Cijfers over seponeringsgevallen worden voor 1957 niet verrneld.
4 Her betrof bier de zgn. loodsenaffaire (arrondissementsrechtbank Haarlem).
• Vanaf 1982 worden inplaats van 'veroordelingen" de 'schuldigverklaringen' geregistreerd; cijfers over recidive worden niet meer vermeld.
• Vanaf 1982 worden seponeringscijfers onderverdeeld in beleidssepots (13) en technische
sepots (T).
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worden eindigen er vele in seponering wegens gebrek
aan bewijs of wordt het onderzoek snel afgebroken.
Voor een officier van justitie is een corruptiezaak vaak
ondankbaar in termen van juridisch resultaat en
kostbaar in termen van bewerkelijkheid. Er wordt dan
ook nogal eens beslist om een zaak niet door te zetten.
Tabel 1 geeft een beeld van de rechtszaken betreffende ambtelijke corruptie in Nederland van 1945 tot
1989. Het gaat om zaken op grond van drie artikelen
uit het Wetboek van Strafrecht: 177, 362 en 363. Deze
artikelen behandelen achtereenvolgens het aanbieden
van steekpenningen door een burger aan een
ambtenaar (art. 177), het aannemen van steekpenningen c.q. giften of beloften door een ambtenaar
zonder dat deze als gevolg daarvan in strijd met zijn
plicht handelt (art. 362) en het aannemen van steekpenningen c.q. giften of beloften door een ambtenaar
waarbij als gevolg daarvan deze handelingen verricht
in strijd met zijn plicht (art. 363). Zowel burgers die
steekpenningen/giften/beloften aanbieden als ambtenaren die deze aannemen, zijn derhalve strafbaar.
De cijfers globaal overziende kan men allereerst
vaststellen dat het aantal zaken per jaar weliswaar
wisselt, doch gewoonlijk de twintig niet overstijgt.
Een verband met de voortgaande groei van het
overheidsapparaat sinds 1945, of met ander kwantitatieve ontwikkelingen in het overheidsapparaat, valt
niet te leggen. Hooguit kan men stellen dat in de
grote steden meer corruptiezaken voorkomen dan in
kleine gemeenten, doch dat is in het licht van de
kwantitatieve verhoudingen - er is veel meer
`overheid' in de steden dan op het platteland - een
vrijwel nietszeggende constatering. Vermoedelijk is de
opsporingsactiviteit en de verwerkingscapaciteit van
het justitiele apparaat hoofdoorzaak van de hoogte
van de jaarcijfers; een verband met de achterliggende
hoeveelheid corruptie is niet duidelijk.
Een volgend opvallend kenmerk is het hoge aantal
seponeringen, vaak zelfs hoger dan het aantal veroordelingen. Meestal is gebrek aan bewijs hiervan de
achtergrond; voor de jaren tachtig wordt binnen de
sepotgegevens een onderscheid gemaakt tussen de
technische sepots en de beleidssepots, doch een
duidelijke lijn in de verhouding tussen die twee typen
valt niet te trekken; hooguit valt voor de art.
177-zaken over de laatste acht jaar een zeker
overwicht van de beleidssepots aan te wijzen (38 van
de 57 sepots).
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Een ander punt van aandacht bij deze cijfers is het
feit, dat het aantal verdachten uitgangspunt is. Dat
betekent dat een enkele corruptiezaak waar vele
ambtenaren bij betrokken waren tot een `uitschieter'
in de jaargegevens leidt, terwijI er in termen van
verbreiding van corruptie in het overheidsapparaat of
in termen van tijdsduur of toegebrachte schade
nauwelijks verschil bestaat met andere jaren.
Fen laatste probleem van dit materiaal wordt
veroorzaakt door de wisseling van registratiemethode
bij het C.B.S. Tot 1957 worden geen gegevens over
seponering vermeld, voor de jaren 1946 en 1947 - de
periode van de Bijzondere Rechtspraak - worden
gegevens over omkoping niet afgezonderd uit de
brede categoric `ambtsmisdrijven', en sinds 1982 gegevens over 1981 ontbreken - worden niet langer
`veroordelingen% doch `schuldigverklaringen' geregistreerd.
Op de waarde van dit cijfermateriaal als kwantitatieve indicatie van de omvang van ambtelijke
corruptie in Nederland valt daarom nogal wat af te
dingen. Op basis van een schatting van de berichtgeving in landelijke en regionale dagbladen medio
jaren tachtig (knipseldiensten diverse ministeries) kan
geconcludeerd worden dat de aantallen persberichten
over corruptie per jaar ongeveer op het dubbele
liggen van de aantallen strafzaken. Of dit betekent
dat de helft van het aantal kranteberichten op niets
blijkt te berusten, of dat de helft van het aantal
corruptiezaken om uiteenlopende redenen de rechter
niet haalt, valt niet onomstotelijk te bewijzen; wij
achten de tweede mogelijkheid het meest
waarschijnlijk.
De waarde van deze gegevens, dit is de cijfers plus
de bijbehorende dossiers, ligt dan ook niet zozeer in
het kwantitatieve alswel in het kwalitatieve vlak: zij
kunnen verduidelijken waar in de overheidsdienst en
onder welke omstandigheden en werksituaties het
fenomeen ambtelijke corruptie, inclusief de
verhoogde kans daarop, zich voordeed en voordoet.
Welke sectoren, situaties en contacten tussen ambtenaren en burgers komen uit het materiaal naar voren?
Enige voorbeelden, uit verschillende jaren en
plaatsen.
- Een ambtenaar van het kadaster ontving van een
makelaar in onroerend goed aanzienlijke geldsbedragen en bracht wijzigingen aan in het hypotheekregister waardoor objecten van hun hypotheek werden
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`ontdaan' en gemakkelijker/gunstiger verhandelbaar
werden.
- Een ambtenaar van bouw- en woningtoezicht
ontving van een aannemer vergoedingen `wegens
bouwkundige adviezen' en informeerde deze
aannemer met voorrang over vrijkomende panden/
opgelegde missiven en dergelijke, waarmee deze zijn
voordeel kon doen tegenover clienten.
- Een ambtenaar van de telefoondienst ontving zeer
royale geschenken na een telefoonaansluiting bij een
client, die na verloop van tijd de ambtenaar met grote
belangstelling vroeg om inzage in de lijst van door de
politie afgeluisterde telefoonnummers.
- Een ambtenaar van de burgerlijke stand eiste van
een plaatselijke Chinese restauranthouder, waar hij
een onbekende/illegale kok aantrof, Chinese vazen
en andere geschenken in ruil voor het vooraf
waarschuwen bij politiecontroles.
- Een parkeerwachter deelde bekeuringen uit, die in
een nabijgelegen cafe tegen betaling van een borrel
door de overtreder konden worden `opgelose.
- Een groep ambtenaren van een Sociale Dienst,
overbelast en gedemoraliseerd, liet de functiescheiding tussen 'intake' en uitbetaling varen, en
accepteerde van een tussenpersoon, die namens een
groep clienten de uitkering regelde' , kleine geldsbedragen als beloning.
- Een verkeerspolitieman kreeg na het uitdelen van
een boete het voorstel om 'de pijn te verdelen': `als ik
u nu de helft van het bedrag contant betaal, en u laat
het verder zitten, hebben wij allebei een leuke dag'.
- Een hoge politiefunctionaris accepteerde van een
vooraanstaand restaurant- en gokhuisexploitant een
reisje naar het Verre Oosten; direct verband met het
toezichtsbeleid kon niet worden aangetoond.
- Een ambtenaar van Publieke Werken mocht zijn
vakantie doorbrengen in het Spaanse zomerhuis van
een plaatselijke aannemer. Enige kiekjes van de
`familie op vakantie' werden gemaakt bij het plaatselijke hotel in het Spaanse stadje, van het verblijf in
het zomerhuis mochten geen foto's worden gemaakt.
- Een aannemer bracht een gemeenteambtenaar een
paar kruiwagens zand voor diens tuin en weigerde
betaling - `graag gedaan, meneer'. Grap onder de
collega's: 'met een kruiwagen zand was hij platgemaakt'.
- Een groepje douaniers mocht bij de bedrijven op
een entrepot af en toe `wat winkelen' - `wij geven uw
Over de schreef

25

chef toch ook een kerstpakket, en die hoeft niet in de
kou zijn ronden te doen'. De controles op uitgaande
vracht werden steeds soepeler, totdat het uitliep op
grootschalige diefstal door chauffeurs, die voor eigen
rekening spullen verkochten, vrij van accijns.
- Een groep loodsen bracht `bijbetalende' schepen
met voorrang binnen: voor de kapiteins een
eenvoudige rekensom, gegeven de hoge haven-/
wachtkosten, voor de loodsen een leuke bijverdienste.
- Om de controle van de lading door de AID of de
douane te vergemakkelijken: een bankbiljetje - niet te
gek, natuurlijk - een maaltje vis of een bosje bloemen
`voor moeder de vrouw', kortom een `aardigheidje',
om de goede relatie te onderhouden.
- Een Amerikaans bedrijf bood een hoge defensiefunctionaris een zeer groot bedrag aan, in de foutieve - veronderstelling dat deze zou kunnen
zorgen voor een zeer grote order; de functionaris nam
het geld aan en liet het, althans voor justitie,
spoorloos verdwijnen.
- Een opzichter van een vuilstortplaats werd na een
reeks van attenties, in natura en in geld, van vrachtwagenchauffeurs, steeds minder attent bij de controle
van de aard van het gestorte afval.
Dit is slechts een bloemlezing uit een reeks van
gevallen waarbij ofwel van aantoonbare corruptie
sprake was ofwel de indruk van/de kans op corruptie
duidelijk aanwezig was. Zoals uit de voorbeelden al
blijkt, betreft het een zeer grote varieteit van
overheidsactiviteiten, niveaus en diensten; toch zijn er
wel degelijk enige algemene lijnen te trekken.
Welke situaties van contact tussen ambtenaren en
burgers kunnen nu als corruptiegevoelig, als `corruptogeen' worden aangemerkt? In het algemeen kan
worden gesteld dat situaties `corruptogeen' zijn
waarin er voor de burger grote belangen op het spel
staan, waarin de ambtenaar een grote beslissingsvrijheid heeft, waarin weinig/gebrekkig toezicht
bestaat, en waarin er tussen de ambtenaar en de
burger een grote kloof bestaat in opvattingen over
wat mag en niet mag, een kloof die zich kan uiten in
onwil, onbegrip en tegenstand.
Daarnaast is van groot belang, dat icorruptogene'
situaties moeten kunnen groeien en zich geleidelijk
ontwikkelen van kleine gunsten naar krachtige
banden waaruit de ambtenaar niet meer ontsnappen
kan; wanneer eenzelfde ambtenaar of, nog liever, een
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kleine groep ambtenaren gedurende langere tijd met
dezelfde clienten werkt, kan een dergelijke scheefgroei ontstaan.
Verder is individuele corruptie gemakkelijker te
ontdekken en tegen te gaan dan corruptie-in-groepsverband waar collega's elkaar de nodige dekking
verschaffen. Corruptie kan binnen een groep collega's
voortkomen uit verveling, uit de behoefte aan
spanning in een verder geestdodend bestaan. Aan die
behoefte wordt door omkopingspraktijken meer dan
voldaan: vaak wordt de spanning voor de betrokkenen zelfs ondraaglijk.
Het zal duidelijk zijn dat niet alle sectoren en
onderdelen van de overheid even gevoelig zijn voor
corruptie. Toezichthoudende diensten die zeer
frequent in contact treden met de burgers, die van de
burger jets vragen wat deze niet wil, en die de burger
ook nog zeer gevoelig in diens belangen kunnen
treffen, zullen de mogelijkheid van omkoping regelmatig onder ogen krijgen. Het contact met vreemdelingen die, vanuit hun eigen ervaring en achtergrond,
uitgaan van de omkoopbaarheid van ambtenaren,
vergroot deze kans nog verder. In het politiewerk, dat
in zijn algemeenheid corruptiegevoelig is, kan men
dan in het bijzonder denken aan de vreemdelingendienst, het toezicht op de drugswereld, de onvermijdelijke contacten met de criminele sfeer, en met de
vrijwel onuitroeibare 'victimless crimes' (gokken,
prostitutie).
Echter, ook bij de belastinginning, de aanbesteding
van overheidsopdrachten, de sociale dienst, het
bouw- en woningtoezicht, de milieu-inspectie, de
A.I.D. of het loodswezen doen zich de ingredienten
voor corruptie voor. Verder moet de vindingrijkheid
van mensen bij het ontdekken van corrupte Interessante bijverdiensten' niet worden onderschat, en de
kracht van de ambtsethiek niet worden overschat.
Reageren op corruptie

Wie het woord corruptie in de mond neem, kan een
reactie verwachten. Corruptie is een zwaarbeladen
begrip dat de betrokken ambtenaar en diens
omgeving niet onberoerd laat. Hoe wordt er, wanneer
de beschuldiging of het vermoeden van corruptie
naar voren komt, gereageerd binnen de Nederlandse
overheid? Is die reactie begrijpelijk, adequaat, voor
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verbetering vatbaar?
Allereerst is er de onmiddellijke, korte-termijnreactie. Een chef die zich ziet geconfronteerd met
`opspraak' over zijn ambtenaren heeft geen duidelijk
orientatie- of steunpunt waar hij/zij met vragen
terecht kan en waar de ervaringen van anderen
kunnen worden benut. Noch het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, noch een instantie als de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt een
houvast in dit soort situaties, en men is daarom
volledig aangewezen op de eigen, informele
netwerken. Het gaat bovendien om zaken die als zeer
delicaat en gevoelig worden beschouwd en waarmee
men niet gemakkelijk met `vreemden' praat.
Des te opvallender is het dat de eerste reactie van
diensthoofden op corruptiebeschuldigingen vrijwel
steeds dezelfde is, namelijk snel en hardhandig
optreden om de in opspraak geraakte persoon uit de
organisatie te verwijderen - in de vorm van ziekteverlof, schorsing en dergelijke - en een onderzoeksprocedure in gang te zetten.
De tuchtrechtelijke aanpak wordt meestal ter hand
genomen nog voordat is besloten of er tot strafrechtelijke vervolging zal worden overgegaan. Zwijgplicht
voor de directe collega's, inschakeling van de rijksrecherche in ernstiger gevallen, en het snel opleggen
van disciplinaire straf zoals schorsing-met-kortingvan-salaris of ontslag, behoren eveneens tot het
scenario.
Het is de reactie die doet denken aan het
ontdekken van een rotte appel in een mand vol goede
appels: snel en radicaal verwijderen om daarmee de
kans op besmetting te elimineren en de kwaliteit van
de mand-als-geheel veilig te stellen. De spanningen
die deze aanpak binnen de organisatie teweegbrengt men voelt zich collectief beschuldigd en `onteerd',
ieder individu is bang om ook beschuldigd te worden
omdat hij/zij in dezelfde omstandigheden heeft
geopereerd als de beschuldigde, er is grote behoefte
aan gesprek over ambtsethiek-en-praktijk maar
iedereen voelt zich bedreigd door de eigen leiding worden op de koop toegenomen.
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Corruptiepreventie

Daarnaast, en misschien veel belangrijker, is er de
reactie op de langere termijn ter voorkoming van
corruptie. In feite is die reactie er gewoon niet of
nauwelijks: men gaat er van uit, dat het wegnemen
van de rotte appel het probleem heeft opgelost, en dat
een snelle, radicale afhandeling voldoende preventief
werkt voor de toekomst. Gegeven de druk die op de
leiding van de meeste organisaties rust — voortdurend
vragen nieuwe prioriteiten om de aandacht — is dit
wel te begrijpen. Toch is het voor het moreel binnen
de organisatie, en op den duur ook voor het aanzien
naar buiten, volstrekt ontoereikend: de problemen
waarvoor een ambtenaar zich ziet gesteld bij het
praktisch vormgeven aan zijn ambtsethiek, blijven
onbesproken en onopgelost en de kans op nieuwe
corruptiebeschuldigingen en -affaires is gewoon een
kwestie van tijd. Wie het volgende slachtoffer zal zijn
is gewoon een kwestie van toeval, geluk of pech. In
termen van de mand met appels: de vraag, waarom
toch steeds de appels, die op een bepaalde plek
liggen, rot worden, wordt niet gesteld, en de
rot-makende plekken worden niet aangepakt.
Toch zijn er vanuit de theorie over in het corruptieverschijnsel diverse wegen aan te geven waarlangs
met succes preventief gewerkt kan worden. Er zijn
ambtelijke diensten die in beginsel uiterst corruptiegevoelig zijn maar waar men erin is geslaagd de
feitelijke corruptie terug te dringen of zelfs vrijwel te
elimineren.
Tegenover de corruptiebevorderende factoren die
hierboven werden genoemd, kunnen corruptiedrempels worden opgeworpen. Met name bij oudere
diensten, zoals belastingen en politie, waar men zich
al langer van corruptierisico's bewust is, wordt via
een samenstel van maatregelen de feitelijke corruptie
tot een minimum teniggebracht.
Wij noemen zeer kort enige preventieve benaderingen en maatregelen; een volledige analyse valt
buiten het kader van deze beschouwing. Op het vlak
van de organisatie is, ter voorkoming van corruptie,
vooral een duidelijke functiescheiding nodig naast
een adequate interne controle. Deze controle kan
verticaal zijn (van hogerhand) maar vooral ook
horizontaal (collega's onderling); ook functieroulatie
kan het ontstaan van scheefgegroeide relaties met
clienten voorkomen. Daarnaast moet binnen de
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organisatie een zodanige cultuur bestaan dat men
tussen de verschillende niveau's ook problemen durft
uit te spreken zonder zich bedreigd te voelen; een
overmaat aan hierarchie werkt contraproduktief.
In de sfeer van de opleiding is verder van groot
belang dat de praktische problemen van de ambtsethiek besproken worden en ook besproken blijven in
het licht van actuele ontwikkelingen; 'ambtsethiek'
mag niet beperkt blijven tot het belijden van
algemene beginselen en tot abstracte beschouwingen.
Het eenvoudigweg terhand stellen van het ARAR bij
indiensttreding is volstrekt ontoereikend.
Tenslotte is het noodzakelijk dat de algemene en
vrij absoluut geformuleerde regels van de ambtsethiek
worden vertaald in praktische werkregels voor de
omgang met de burger. Deze regels zullen voor iedere
dienst/sector weer anders zijn, maar steeds gebaseerd
op de grondgedachten van de ambtsethiek en op het
voorkomen van `corruptogene' situaties; wanneer
deze situaties als zodanig niet te vermijden zijn, is
naast toezicht en functieroulatie een voortdurende
morele ondersteuning en overleg over praktische
problemen nodig. Een zeker 'esprit de corps' en een
hoge ambtsopvatting werken ter voorkoming van
corruptie positief.
Een ambtenaar mag aan zijn materiele werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden geen excuus kunnen
ontlenen voor corrupt gedrag; in dit verband zijn
naast het salaris vooral de pensioenen - dat wil
zeggen de (on)zekerheid over de toekomst van belang. Naast de materiele beloningen is echter
het immateriele maatschappelijk aanzien van de
ambtenaar en de overheid zeker zo belangrijk.
Vooruitzichten
Hoe ontwikkelt zich in Nederland de voedingsbodem voor corruptie? Uitgaande van de hierboven
genoemde corruptiebevorderende factoren, kan allereerst worden gesteld dat de Nederlandse overheid
zich nog steeds intensief inlaat met de belangen van
burgers, en dat, ondanks deregulering, hierin geen
vermindering is te zien. In feite ziet de overheid zich
geconfronteerd met steeds meer, en nieuwe,
probleemgebieden zoals milieu en immigratie waarop
zich zeer corruptiegevoelige situaties voordoen.
Controle van en toezicht op de taakuitoefening van
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ambtenaren en hun contacten met de burgers laat het
nodige te wensen over, en wordt door de `privatisering' en uitbesteding van overheidstaken eerder
slechter dan beter; bovendien is de Nederlandse
samenleving weinig `controle-minded'. De groeiende
culturele diversiteit van Nederland als immigratieland
heeft verder tot gevolg dat de misverstanden tussen
overheden en burgers over en weer toenemen en de
kans op corruptie daardoor groter wordt.
Tenslotte zijn er de toenemende individualisering
en commercialisering van de samenleving waardoor
de burger in het contact met de overheid steeds
sterker en explicieter het puur individuele materiele
belang laat meespelen, en de rekensom winst-verlies,
kosten-opbrengsten belangrijker wordt voor burger en
ambtenaar dan de gedachten van rechtsstaat en
ambtsethiek, zeker wanneer deze algemene beginselen
niet zijn belichaamd in praktische werkregels.
Op het vlak van de bestrijding en preventie zou het
dan ook gewenst zijn dat er binnen de Nederlandse
overheid niet alleen meer duidelijkheid en samenhang
wordt totstandgebracht - bij de behandeling van
corruptiezaken spelen nu de rijksrecherche en de
strafrechter mee, bij de signalering individuele
burgers, de media, soms de Algemene Rekenkamer,
soms de volksvertegenwoordiging - maar vooral dat
er structured l meer aandacht aan dit probleem wordt
gegeven. Nederland heeft nog steeds de reputatie van
bestuurlijke integriteit en zuiverheid in vergelijking
met omliggende landen, net zoals wij heel lang de
reputatie van schoongeschrobde stoepen, properheid
en netheid hadden - en ten onrechte nog we! hebben.
Wie zo'n reputatie hoog wil houden moet de kans op
`vervuiling' niet ontkennen maar juist onder ogen zien
en alert blijven.
De gevolgen van corruptie, ook al is die kwantitatief beperkt, zijn kwalitatief enorm, en funest. De
overheid behoort in een democratische rechtsstaat
aan iedere burger, arm of rijk, met of zonder
`relaties', datgene te bieden waar hij/zij recht op
heeft. Vanuit dit oogpunt heeft iedere corruptiezaak
een grote negatieve uitstraling naar het publiek en
werkt verwoestend op het vertrouwen in democratie
en rechtsstaat. Wanneer bij corruptie in feite niet
meer gebeurt dan de korte termijnreactie c.q. paniekreactie die nu de regel is, en aan preventie verder
vrijwel niets wordt gedaan, zal die uitwerking alleen
maar funester zijn.
Over de schreef
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Een gedemoraliseerde openbare dienst en een cynisch
publiek is niet waar het Nederlandse overheidsbestel
behoefte aan heeft. `Overheid, let op uw saeck'.
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Een corrupte diender is de
pest voor het hele !corps
J.A. Blaauw*

Inleiding
Een politieambtenaar zal integer, onpartijdig en waardig
handelen. In het bijzonder zal hij zich onthouden van elke
vorm van corruptie en deze krachtig bestrijden.

(Verklaring inzake de Politie, Raad van Europa,
Resolutie 690, 1979).

•

De beide dienders van Scotland Yard's Flying
Squad met wie ik uitgebreid in een zijkamertje van
een `deftige' gokclub in het Londense Kensington had
gegeten lachten wat meesmuilend en verzekerden me
dat alles netjes geregeld was. `Je bent onze gast en
bovendien kan je je geld wel nuttiger besteden',
merkte een van hen op, terwijl hij me joviaal op mijn
schouder sloeg. Ik voelde me lichtelijk in verlegenheid gebracht na mijn vergeefse pogingen het
etentje deze keer eens voor mijn rekening te nemen.
Per slot van rekening was het al de derde keer dat we
tijdens de avonddienst in een of andere tent
neerstreken, om vervolgens uitgebreid aan de maaltijd
te gaan, overigens zonder dat het mu j tot dusver ook
maar een penny had gekost.
Het ritueel binnen verliep steeds volgens een vast
patroon. Allereerst was daar de uitbundige begroeting
door de eigenaar of wie daar dan ook voor door
mocht gaan. Vervolgens marcheerden we onder min
of meer discrete begeleiding naar een in een
`beschutte' ruimte opgestelde, ruim en goed gedekte
tafel. Een ontmoeting met een of meer informanten
elders in de `aanlegplaats' vormde zo ongeveer het
vaste dessert. Na het sein `einde maaltijd', hartelijk
afscheid van de baas en vervolgens weer op het
oorlogspad in en rondom nachtclubs, bars en andere
'hang-outs' van de Londense onderwereld.
* De auteur is oud-Hoofdcommissaris van Politie.
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Ms betrekkelijk jonge diender heb je het eerst niet
allemaal zo gauw door, zeker niet wanneer je om wat
meer van het politievak te leren in een keurkorps
vertoeft. Vervolgens ga je er toch eens wat dieper over
nadenken en ibesteed je wat extra aandacht aan de
slotfase van het gokclub-ritueel. Uiteindelijk ben je
redelijk zeker van je zaak: niemand kreeg ooit de
rekening aangeboden! Zal wel onderdeel van de
lokale cultuur zijn, denk je dan maar geruststellend.
Zo'n vijftien jaar later, medio jaren zeventig,
stonden de Britse kranten er ho! van. Bij verschillende recherche-afdelingen waren enkele al jarenlang
voortwoekerende corruptie-schandalen van het ergste
soort aan de oppervlakte gekomen. De van oudsher
goede reputatie van Scotland Yard bleek door enkele
tientallen dienders, aflcomstig uit alle rangen en
veelal met een lange staat van dienst, in de goot te
zijn getrapt. Bij het lezen van de verhalen kwamen
sommige namen me uit vervlogen jaren heel bekend
voor... Hun `handelsmerk'? Omkoping, afpersing,
verduistering, het fabriceren van bewijsmateriaal,
valsheid in geschrifte en meineed. De bedragen die zij
over een reeks van jaren hadden opgestreken logen er
niet om. De tot die zij er uiteindelijk voor moesten
betalen in termen van jaren gevangenisstraf evenmin.
Zo verdween de hoogste baas van de Flying Squad
(56), voor acht jaar achter de tralies. De morele
schade aan het imago van Scotland Yard was
intussen niet in jaren uit te drukken.
Corruptie heeft altijd bestaan, corruptie bij de
politic bestaat at zolang er politie bestaat. Slechts
aard en omvang verschillen van cultuur tot cultuur en
van land tot land. Overigens komt het gewoon daar
voor waar politie is, dus ook in Nederland. Een
aantal facetten van politie-corruptie zijn als het ware
universeel van aard. Om te beginnen de drie sleutelwoorden: Verleiding, Macht en Gelegenheid. Voorts
is het een onderwerp waarover men binnen het
politie-apparaat bij voorkeur niet spreekt. Komt
corruptie eenmaal boven water, dan wordt het veelal
in een eerste reactie ontkend of gebagatelliseerd. Ook
is het niet ongebruikelijk de zaak naar de bekende
rotte-appel-blozende-mand-filosofie te verwijzen en in
die geest de `oplossing' te formuleren. Tenslotte:
corruptie bij de politic is noch rang-, leeftijd- of
politie-ervaring-, noch generatie- of korpsgebonden.
Mijn bijdrage aan dit voor de politie even
belangrijke als zwaar onderbelichte onderwerp is
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primair ontleend aan datgene wat de politiepraktijk,
in binnen- en buitenland, mij daarover gedurende een
periode van precies veertig jaar heeft geleerd. Naast
mijn eigen ervaringen op het gebied van corruptie
zijn de talloze, uiterst leerzame gesprekken die ik
daarover van tijd tot tijd over heb gevoerd met zowel
Nederlandse als buitenlandse collega's (ook met
corrupte dienders!) in dit artikel verwerkt.
Mijn verhaal heb ik over drie blokken verdeeld. In
het eerste geef ik mijn definitie van corruptie. Ook
besteed ik daarin de nodige aandacht aan de zeven
`ontstekingsmechanismen' van corruptie. Aan de
hand van een serie praktijkvoorbeelden wordt in het
tweede blok vooral de werking van corruptie belicht.
In het derde blok tenslotte komt het grote belang van
een actieve bestrijding, zowel in repressieve als in
preventieve zin, aan bod. Alhoewel de opening van
mijn verhaal anders zou doen vermoeden, heb ik er
naar gestreefd steeds zo dicht mogelijk bij `eigen huis'
te blijven.
Corruptie: wat is het?
'In het begin merkte ik niet veel van corruptie. Het
grootste was dat we een zaak binnenstapten voor een
gratis hapje of drankje. lk zag daar toen eigenlijk niks
verkeerds in.' (Een corrupte diender).

Definities van corruptie bestaan er sedert het woord
werd uitgevonden in soorten en maten. De een vindt
dat er alleen dan sprake is van corruptie, wanneer
steekpenningen in het geding zijn, omkoping dus. De
ander hanteert een veel ruimer begrip door er een
scala van misdrijven in onder te brengen. Weer een
ander vindt tenslotte dat ook bepaalde vormen van
normafwijkend gedrag, die niet direct als misdrijf te
boek staan, onder de noemer corruptie thuishoren.
Het is niet mijn bedoeling nog eens een extra bijdrage
te leveren aan de veelheid van definities. Aan de
andere kant besef ik de noodzaak eerst duidelijk te
maken, welke betekenis ik toeken aan het begrip
corruptie. Laat ik daartoe een poging wagen met
behulp van een `tweetrapsraker.
— Corruptie betekent voor mij het als
politie-ambtenaar misbruik maken van bevoegdheden
en/of functie teneinde daarmee persoonlijk voordeel
(winstbejag) te behalen, ook in immateriele zin.
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- Corruptie kan steeds worden herleid tot wat ik noem
de zeven 1.1zeren D's die, `gezamenlijk en in
vereniging, althans ieder voor zich' kunnen worden
beschouwd als 'cletonatorent om corruptie tot
ontsteking te brengen : Dames, Drank, Dubbeltjes,
Drugs, Dalven, Dobbelen en Dirty-tricks.
Alhoewel elk van de zeven Uzeren D's eigenlijk
voor zichzelf spreekt is een beknopte toelichting op
zijn plaats. (Aan de volgorde van de zeven D's moet
overigens geen 'hierarchische' betekenis worden
toegekend).
De zeven lizeren D's
'De slang heeft mij verleid, en teen heb ik gegeten '

(Genesis 3:13).
- Dames
De prostitutiewereld met aanverwante seksbedrijven vormen om een aantal voor de hand liggende
redenen een uitermate gunstige voedingsbodem voor
wat als een armetierige vorm van corruptie kan
worden bestempeld. Prostitutes en
seksbazen(bazinnen) leven nu eenmaal bij voorkeur
niet graag op voet van oorlog met de politie. Daar
staat tegenover dat niet iedere diender altijd even
goed in staat is steeds de noodzakelijk te achten
afstand en reserve tegenover de 'verboden vrucht' te
bewaren. Bijgevolg loopt er bij tijd en wijle dan ook
een diender op stuk. Grof geld is hier in de regel niet
in het geding. Het gaat meestal om een `grijpstuiver'
wegens de goeie relatie, lees: politie-protectie, danwel om gratis seks. Dat laatste of om dezelfde
redenen Of omdat de bewuste diender 'op tijd en
plaats voornoemd' zijn (machts)wellust niet in toom
bleek te kunnen houden. Het grote gevaar van deze D
zit hem intussen in het afglijden naar verdere verloedering via een slachtofferloze schemerwereld.
- Drank
De bewering dat drank meer kapot maakt dan u
denkt slaat in drievoudige zin op het onderwerp
corruptie: dienders zijn Of corrupt geworden door de
drank Of omwille van de drank, danwel aan de drank
geraakt door de hun corruptieve praktijken. Daarmee
is die cirkel ook weer rond. Het eindresultaat blijft in
de regel gelijk: de betrokken diender 'verzuipe er
gewoon in.
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- Dubbeltjes
Geld is het bindmiddel voor corruptie. Bij de
politie beginnen de bedragen overigens nimmer bij de
honderduizend, maar eerder bij `dubbeltjes'. Dat de
`dubbeltjes' intussen redelijk snel tot forse bedragen
kunnen oplopen staat buiten kijf, zeker wanneer ze
uit de goed gevulde zakken van georganiseerde criminelen komen. Met zo'n enorme voorraad beschikbaar
crimineel kapitaal om politie-protectie te kopen is er
(helaas) altijd wel iemand te vinden die bereid is die
te verkopen. Daar komt nog bij dat grenzeloosheid nu
eenmaal het kenmerk van menselijke hebzucht is.
Overigens: het uiteindelijk aantal `dubbeltjes' staat
nimmer in enige verhouding tot de schade die het
betrokken politiekorps er door oploopt.
- Drugs
Drugs vormen een groot mijnenveld voor corruptie.
Het geld dat erin omgaat is verleidelijk-grof en
`behoort immers aan niemand'. Dit meest gevaarlijke,
zogenaamd slachtofferloze criminaliteitsterrein biedt
corruptiemogelijkheden in tal van vormen: structurele
protectie van de (groot)handelaar, gelegenheidsafpersing van de `kleintjes' en van de junks, diefstal van
(inbeslaggenomen) drugs en drugsgelden en, tenslotte,
een eigen handel in ('geripte') drugs. Het gesignaleerde, drievoudige gevaar bij Drank is ook allerminst
denkbeeldig bij deze D.
- Dalven
Dalven betekende in de boeventaal (Bargoens) van
het begin van deze eeuw: `bedelen, schooien'. Toen ik
(in 1950) aan het politievak begon was voor die
uitdrukking inmiddels het woord tietsen' in de
plaats gekomen. Inhoudelijk ging het overigens om
dezelfde vraag, namelijk: waar kan ik als diender zo
goedkoop mogelijk, liever nog voor niks, wat
`versieren'? Het begrip dalven is intussen bij de
politie weer in, zij het dat de uitleg van korps tot
korps verschilt. Op een hoop geveegd komt het neer
op: het `versieren' van een gratis-dit en een gratis-dat,
(geiiniformeerde) kroeg- of sekshuistour in diensttijd,
rotzooien met declaraties, misbruik maken van
dienstauto's, dubieuze schnabbeltjes, het aannemen
van giften, het `rippen' van inbeslaggenomen/
inbewaring genomen spullen, enzovoort. Samengevat:
het beginpunt van ordinaire corruptie!
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- Dobbelen

Ook het (illegale) gokwezen, het derde slachtofferloze criminele circuit, heeft alle voorwaarden in
zich om een zwakke diender tot corruptie te
verleiden: (grof) geld met als enige tegenprestatie de
gokbaas met rust te laten of op zijn minst tijdig te
alarmeren voor naderend politieel onheil, protectie
dus. De diender die eenmaal in het duistere
gokmoeras terecht is gekomen heeft op termijn
nauwelijks overlevingskansen. De opgesomde
mogelijkheden bij Drank en Drugs zijn ook her
zonder meer van toepassing.
- Dirty tricks

'Het doel heiligt de middelen'. Dat kromme motto
ligt ten grondslag aan de opvatting dat bepaalde,
uiteraard buitenstrafvorderlijke, `trucjes' gerechtvaardigd zouden zijn om de een of andere crimineel,
wiens daderschap `vaststaar maar niet tangs gangbare
wegen is te bewijzen, achterover te halen. Anders
gezegd: de doel-crimineel moet maar langs de weg
van `doelmatigheid' voor de bijl. In de praktijk
komen dit soort kunststukjes neer op zaken als: het
opmaken van een (gedeeltelijk) vals proces-verbaal of
andere rapportage, het plegen van regelrechte
meineed, het fabriceren of verdonkeremanen van
bewijsmateriaal en het plegen van fysiek geweld om
een bekentenis te bemachtigen. Kortom, deze laatste
van de zeven D's bevat de elementaire bestanddelen
van corruptie: oneerlijkheid, onbetrouwbaarheid en
onwaardigheid. Een van de meest funeste gevolgen
van dit soon praktijken is dat het krediet dat de
(Nederlandse) politie heeft bij de rechter, ter
meerdere eer en glorie van de diender(s) in een klap
wordt verspeeld.
Ter illustratie: in een proces-verbaal waren door de
politie drie anonieme getuigenverklaringen
opgenomen. Hierdoor werd de indruk gewekt dat er
sprake was van drie `anonieme' getuigen. In feite ging
het slechts om ten getuige, die drie keer lanoniem'
door de politie was gehoord. Het oordeel van de
rechtbank was ronduit vernietigend: 'De rechtbank
acht vorenomschreven presentatie in het procesverbaal van de politie zeer misleidend en volstrekt
onaanvaardbaar.' In een recht voor z'n raap-vertaling
betekent dat: de diender heeft ons gewoon belazerd!
Bepaald `oneerbaar' en overigens ook vrij dom was
het `doelmatigheid'-voorstel van de politie aan
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Vrouwe Justitia in een zaak waarbij het erom ging
een infiltrant eruit te laten springen via een Tout' in
de dagvaarding. Over het glijbaan-effect in de richting
van een vervolgens `doelmatig' ingericht procesverbaal gesproken.
Corruptie: hoe werkt het?
'Corruptie is heden ten dage minder zichtbaar, meer
subtiel en daardoor moeilijker te ontdekken en uit te
bannen dan in de tijd van de drooglegging.'(President's

Commission on Law Enforcement, Task Force
Report, 1967).
Corruptie komt niet plompverloren uit de lucht
vallen. Het 'virus' sluipt als het ware onderhuids
binnen, zuigt zich aan een zwak punt vast en heeft
vervolgens de eigenschap zijn directe omgeving te
infecteren, vooral wanneer die al even zwak van
constructie is. De elementen verleiding, macht en
gelegenheid zijn van directe invloed voor het moment
waarop het proces in gang wordt gezet. De zeven
ijzeren D's bepalen de aard, ernst en omvang van het
kwaad. De mate van eerlijkheid, oprechtheid en
betrouwbaarheid van de individuele diender tenslotte
vormen het primaire en belangrijkste afweermechanisme. Ziedaar in een paar woorden het basisprincipe
van corruptie.
Zo is de situatie vandaag, zo was het veertig en veel
meer jaren geleden, en zo ongeveer zal corruptie zich
ook in de toekomst blijken te ontwikkelen. Iedere
politie-generatie kent haar eigen corruptie-schandalen. Aard en omvang kunnen verschillen, de schade
en schande blijven zo ongeveer steeds dezelfde, het
basisprincipe evenzeer.
Corruptie wordt veroorzaakt door even zoveel
factoren als aan het licht gekomen gevallen. Zo zal
iedere corrupt geworden diender ongetwijfeld zijn
eigen verhaal hebben over het hoe en waarom van
zijn 'var. De som daarvan 'evert naast de strikt
persoonlijk gebonden factoren steevast een aantal
vaste, corruptie-bevorderende componenten op.
Toonaangevend zijn in dit verband: de slechte
voorbeeldfunctie van leidinggevenden; de rammelende politie-organisatie; de ongunstige werksfeer; de
zwijgcode; verkeerde omgang met criminelen. Ik zal
deze punten toelichten aan de hand van een aantal
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voorbeelden uit de non-fictiesfeer van eigen Nederlandse bodem.
Voorbeeldfuncae van leidinggevenden
'Er wordt in een vroeg stadium verteld dot men goon
vertrouwen moot hebben in leidinggevenden maar wel op
hun gedrag meet letten omdat men van bepaalde waarnemingen later gebruik kan maken.'Wit het `naschrift' van

een onbekende, `gesneuvelde' diender).
Hoeveel respect en erkenning als leider zou er in de
`wacht' nog zijn blijven hangen toen bleek dat de
`baas':
- Trouw op de piketstaat voorkwam, nochtans geen
vijf minuten piket verrichtte.
- Voortdurend zijn onderschikten informeerde over
de 'adresjes' in de stad, waar hij en dus ook zij als
politie-ambtenaar de nodige kortingen konden
krijgen.
- Regelmatig in uniform, onder invloed, ten burele
verscheen.
- De dienstvoorschriften, die toch ook voor hem
golden, met voeten trad, liefst zodanig dat iedereen
aan het district zulks met het blote oog kon
waarnemen.
- Zo ongeveer dagelijks te laat op het bureau
verscheen, meer dan vroegtijdig weer vertrok,
tussentijds regelmatig fin de mist' vertoefde en
overigens overal aanwezig was behalve bij zijn
mens en.
- In de agentenwacht of tijdens de staf/kaderbesprekingen de populaire vent uithing en zich daarbij bij
voorkeur bediende van een vocabulaire, waar een
rasechte botenbaas van onder de indruk zou geraken.
- Rond de feestdagen de nodige relatiegeschenken in
ontvangst nam, hetgeen 'beneden' natuurlijk ook niet
onbekend bleef.
- Zich in zijn vrije tijd(?) bewoog in de wat `mistige'
tweedehands automobielbranche, hetgeen overigens
ook aan de staat van zijn dagelijks tenue (uniform) te
merken was.
- Voor iedereen waarneembaar boven zijn stand
leefde en bijgevolg achtervolgd werd door schuldeisers. De 'werkster' van het bureau stond, zoals te
doen gebruikelijk, terzake borg voor een snelle,
korpsbrede interne `voorlichting'.
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De rammelende organisatie
'Jullie zijn er voor om te werken, ik voor bruiloften en
partijen.' (Een korpschef in gesprek met zijn

stafleden).
Een duidelijker brevet van onvermogen om een
politiekorps te leiden lijkt me nauwelijks
voorstelbaar. Niemand hoefde dan ook achteraf
verbaasd te zijn over het feit dat enkele dienders
regelmatig in zekere 'D-kringen' bleken te vertoeven
en tenslotte ook `afbrandden'. Het oorzakelijk
verband tussen genoemd citaat en de corruptieve
praktijken van sommige dienders ligt natuurlijk jets
gecompliceerder dan de bekende rechte lijn. Waar de
verantwoordelijkheid voor het leggen van de kiem
thuishoort lijkt mij niet zo moeilijk te raden.
Kenmerk van een rammelende organisatie is
meestal de vrijheid-blijheid-gelijkheid-filosofie of,
nader gedefinieerd, de `niets moet, alles kan'-regel.
Dat een dergelijke organisatie, daar zijn er altijd
teveel van, een regelrechte voedingsbodem voor
corruptie betekent zal best iedereen willen beamen.
In de praktijk echter begint men in de regel pas met
het dempen van de put, wanneer het eigen kalf
inmiddels is verdronken. Ik geef enige voorbeelden
van een rammelende organisatie.
- In de zogenaamde deponeerkamer van een bepaald
politiekorps stonden op een goed moment enkele
schoenendozen, gevuld met vele tientallen, door
eerlijke vinders gedeponeerde horloges. De oudste
exemplaren lagen er al 25 jaar! De voorschriften over
hoe te handelen met gevonden voorwerpen waren
reeds lang onder een dikke laag stof verdwenen.
`Handelen volgens gezond eigen verstand', zo
ongeveer luidde het parool. De controle was
dienovereenkomstig. Over van bovenaf `georganiseerde' verleiding en gelegenheid gesproken.
- Binnen enkele jaren `sneuvelden' in een korps
enkele dienders onder andere in de sectoren
Narcotica en C.I.D. Toen pas begon men zich te
realiseren dat een lange staat van dienst binnen een
bepaald dienstvak weliswaar aan de ene zijde winst
betekent in termen van continuIteit in ervaring, maar
per saldo toch een `ordinaire' verliespost oplevert.
- Bij een recherche-eenheid bediende men zich zo nu
en dan van een `eigen' Wetboek van Strafvordering.
De directe baas wist dat verdraaid goed maar gedroeg

Corrupte diender pest voor het hele korps

41

zich zoals een goed struisvogel onder omstandigheden betaamt. Voor hem waren alleen de resultaten
belangrijk. De nog hogere baas bemoeide zich overal
mee, behalve met het vak. Dat het vroeg of laat
scheef moest lopen bleek dan ook geen loze gedachte.
De ongunstige werksfeer
'Door onvrede over de werksituatie gaat men zich hard
afreageren op verdach ten en anderen.'(Uit eerder

genoemd naschrift).
De sfeer waarin tal van dienders soms moeten
werken is er een die wordt beheerst door: verloederde
wijken waar je je nek breekt over junks, alcoholisten,
zwervende, werkloze jongelui veelal van buitenlandse
afkomst, grote en kleine drugsdealers, groot en klein
geweld, zware en massa-criminaliteit. Kortom een
maatschappelijke vuilnisbelt die langzaam maar zeker
normen en waarden doet vervagen, aftakelen en
tenslotte verrotten tot puur corruptief gedrag.
Deze trieste schets krijgt nog eens een extra accent
door langs elkaar werkende overheden, verstopte
justitiele kanalen en een ten opzichte van de
uitvoering te afstandelijke korps- of districtsleiding.
Een sfeer ook waarbinnen bij de dienders het
machteloze gevoel ontstaat almaar cocafne naar
Columbia aan het dragen te zijn, om maar eens een
variant te gebruiken. Bezien door diezelfde bril
kunnen de volgende citaten, aflcomstig uit rapportages naar corrupt gedrag, nauwelijks nog verbazing
wekken. Wel stemmen ze tot heel diep nadenken.
- 'Ik heb mijn taakuitoefening geconformeerd aan de
werkwijze die aan het bureau gebruikelijk was. Deze
werkwijze, die ook bij de leiding van het district
bekend was, is nimmer door die leiding ter discussie
gesteld.'
- 'Bij mijn optreden als ploegbrigadier werd ik
geconfronteerd met de gewoonte, dat ploegleden
onderling uitmaakten wie met wie op surveillance
ging.'
- Wernietiging van kleine hoeveelheden drugs is na
het verschijnen van de dienstorder 'Poederklanten'
eerder toegenomen door de administratieve
rompslomp die er aan vast zat.'
- 'Ik wijt mijn tekortkomingen aan mijn geringe
ervaring, aan de neiging om in de ploeg bestaande
gewoontes niet direct ter discussie te stellen en aan
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het feit dat mijn functioneren meer gericht was op
resultaten in verband met verpaupering van de wijk.'
- Tloegbrigadiers zag je nooit op straat. De
adjudanten X en Y zag je.alleen bij de koffie. Met
hogere chefs had ik helemaal geen contact.'
- 'Er werd slechts mechanisch functioneren
verwacht. Ook het gevoel nooit een eindprodukt te
kunnen afleveren werkt demotiverend. Temidden van
deze onoverzichtelijke situatie, waarbij wellicht nog
meer omstandigheden een rol spelen, vervagen de
normen.'
- `Ook leerde men op welke wijze `onder ons
genomen' goederen konden worden `genagd', koud
zetten, een deal maken met de eigenaar van de
gestolen goederen of het bewerken van verzekeringsmaatschappijen.'
- 'In dit proces van afglijding wordt de kloof tussen
personeel en leiding breder. De onderlinge communicatie beperkt zich tot het zakelijke.'
De zwijgcode
'Het is voor een pas beginnend politieambtenaar soms
minder moeilijk om corrupt te worden dan eerlijk te
blijven.' (Knapp Commission, New York).

De zwijgcode moet primair worden gezien als
onderdeel van een negatieve groepscultuur. Het
`ophangen' van een collega wordt, om het maar in
dezelfde still uit te drukken, veelal beschouwd als een
'halsmisdrijr. Het bestaan van de zwijgcode laat zich
in hoofdzaak verklaren op vier gronden, te weten:
- `boter' op het eigen hoofd, puur zelfbehoud dus;
- verkeerd gericht solidariteitsgevoel;
- vrees voor het paria-effect;
- ontbreken van het vertrouwelijk gespreksklimaat
met iemand van de leiding.
Het probleem van de zwijgcode zit naar mijn
inschatting vooral in het laatste punt, de afwezigheid
van een klimaat om eens rustig en vooral vertrouwelijk zijn hart te kunnen luchten. Dat nu heeft als
regel weer drie hoofd-oorzaken: er bestaat van
beneden naar boven (en omgekeerd) een negatieve,
starre wij en zij-sfeer; de uiterst formele opstelling
van `boven', gericht op het onmiddellijk toepassen
van de bestaande even formele als bureaucratische
regelgeving: `zet 't maar op papier'; een van bovenaf

Corrupte diender pest voor het hele korps

43

te verwachten reactie in de trant van `er zijn al zoveel
verhalen in omloop, dus wat moet/kan ik er mee?'
Al met al dus een weinig bemoedigende uitlaatklep.
Het gevolg is dan ook, dat van benedenaf vaak vage
of bedekte signalen worden afgegeven, die vervolgens
niet of gewoon verkeerd worden opgepikt. Soms ook
wordt een bepaald soort solidariteitsgevoel van
bovenaf in de hand gewerkt:
- De rijksrecherche stelde in een bepaald politiekorps een nogal diepgravend onderzoek in naar
corruptieve praktijken. De korpsleiding toonde naar
beneden' toe weinig openheid, manoeuvreerde ook
niet al te handig in de richting van de (gretige) media
en wekte tenslotte op de werkvloer de stellige indruk
er op uit te zijn zoveel mogelijk koppen te willen zien
rollen. Het effect was voorspelbaar: een korpsbrede
`zwijgmuur'.
De omgang met criminelen
Zeer triest dat het uiteindelijk allemaal zo moest
aflopen; we zijn tenslotte geen van alien bij de politie
gekomen om corrupt te warden.' (Interview met een

wegens corruptie veroordeelde diender uit de undercover-sfeer).
Verkeerde omgang met criminelen is steevast terug
te voeren naar een hoofdoorzaak: gebrek aan zelfbescherming. De gevolgen zijn meestal tweeerlei van
aard: Of een of andere doodgewone (impulsieve)
stommiteit van de diender waardoor deze onmiddellijk wordt gecompromitteerd, Of het (laten)
ontstaan van een soort `Stockholmsyndroom', hetgeen
als een stommiteit-op-termijn moet worden gezien. In
de regel gaat het om de relatie met een criminele
informant, of wat daar ook voor door moge gaan.
Dienders en criminelen 'sluipen', qualitate qua,
voortdurend om elkaar heen, proberen elkaars
gedachten en bedoelingen te raden en te doorgronden
en pogen, soms in een meer directe vorm, wijzer van
elkaar te worden. Het `spel' met een informant uit het
criminele milieu berust in wezen op datzelfde
principe. Het vervelende is alleen dat niet iedere
diender dat in de hitte van de strijd door heeft of,
sterker nog, gewoon niet de kunst verstaat om met
een criminele informant om te gaan, in vakjargon, te
`runnen'. Dat laatste vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat het `runnen' van een informant bij de
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politic nog steeds behoort tot een `niet-erkend'
vakgebied, dat overigens wel iedere rechercheur
geacht wordt te beheersen. Daar komt nog eens bij,
dat menig rechercheur een informant als een noodzakelijk status-symbool beschouwt, terwijl ten aanzien
van de selectie van dit soort figuren soms weinig
kieskeurigheid aan de dag wordt gelegd. Te weinig
wordt nog beseft dat:
- criminele informanten, hoe goed hun informatie
ook moge zijn, in beginsel als onbetrouwbare lieden
uit het andere kamp dienen te worden gezien;
(binnen de politic zal die stelling volmondig worden
beaamd, zodra zo'n figuur over een vermeend
corrupte diender tipt);
- verkeerde omgang met een informant daar begint,
waar een soort sociale verhouding met hem ontstaat;
- het compromitteren door een informant soms zo
subtiel door hem wordt gespeeld, dat de 'runner' het
zich pas veel later en dus te laat realiseert;
- de diender, eenmaal in zo'n valkuil beland,
daarmee een gemakkelijk doelwit is geworden voor
een soort chantage.
Ter illustratie:
- Het begon met een simpel verzoek van de tipgever
aan de rechercheur: of die even een kenteken voor
hem op wilde vragen: `voor wat hoort wat, nietwaar?'
Het volgende verzoek kwam enkele weken later: de
tipgever wilde graag weten of mijnheer X bij de HKD
(herkenningsdienst) bekend was. Ook die informatie
werd hem verstrekt. Dat gebeurde nog een paar keer.
Daar tussendoor een drankje en een etentje, alles op
rekening van de informant. Het venijnige staartstuk
kwam ongeveer een jaar later: de 'runner' werd nu
zelf 'gerund' en leverde de ene vitale strategische
recherche-informatie na de andere aan zijn informant.
De tegenprestatie bestond uit een (vaste) plaats op de
loonlijst van een criminele organisatie.
- Een nog jong rechercheur beging de onvoorzichtheid, tegen alle waarschuwingen van zijn directe
baas in, een prive-detective met wie hij ook sociaal
verkeerde als informant te gebruiken. Wat te
verwachten was gebeurde ook: tegen het bedrag van
vijfentwintig gulden (de bekende `dubbeltjes')
verkocht hij enkele malen bij de HKD weggeplukte
criminele antecedenten. Een prive-detective hoort
overigens niet als informant te worden gebruikt. De
'brokken' zijn voorspelbaar.
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- In een ander geval was de verhouding met de
informant zo prima dat, toen de 'runner' een keer
omhoog zat, de auto van de informant welwillend
voor de vakantie ter beschikking werd gesteld. De
kosten werden later `verrekend': een tip over een op
handen zijnclt inval in zijn helerspand.
Corruptie: wat doen we or tegen?
'Een rotte appel in de mand maakt at het gave fruit te
schand.'

Wanneer corruptie aan de oppervlakte komt zal dat
voor het betrokken korps meestal drie directe
gevolgen hebben: haar reputatie en integriteit staan
op het spel; het publiek verliest het noodzakelijk
vertrouwen in het politie-apparaat; er vindt een
daling plaats van het moreel van de korpsleden.
Redenen te over dus om corruptie binnen het korps
actief te bestrijden. Dat voorkomen beter is dan
genezen geldt zeker met betrekking tot corruptie.
Preventie is dan ook zonder enige twijfel de beste,
overigens bepaald geen eenvoudige, vorm van actieve
bestrijding van dit kwaad. Een actieve corruptiebestrijding, in welke vorm dan ook gevoerd, mag
nimmer het karakter krijgen van een heksen- of
schimmenjacht. Anders gezegd, een over-accentuering
van het verschijnsel kon wel eens een averechtse
uitwerking hebben.
Basis-voarwaarden preventieve aanpak

Een preventieve aanpak van het verschijnsel
corruptie is bij voorbaat tot mislukken gedoemd
indien niet is voldaan aan vijf basisvoorwaarden:
- bereidheid af te stappen van de vooronderstelling
dat corruptie in het eigen korps niet bestaat of kan
voorkomen;
- bereidheid om op alle niveaus van de organisatie
het onderwerp in al zijn facetten bespreekbaar te
maken;
- bereidheid de preventieve aanpak korpsbreed en in
een continue-proces uit te voeren;
- bereidheid een duidelijk uit te stippelen
korpsbeleid ten aanzien van normafwijkend gedrag
op alle niveaus en ook consequent te handhaven.
- geen bereidheid enige concessie te doen aan de
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kwaliteits-eisen (aanstelling/opleiding) voor nieuwe
politie-ambtenaren.
Een preventie-model
'We hadden het probleem waarschijnlijk kunnen
indammen wanneer we eerder bereid waren geweest het
felt onder ogen te zien, dat we enkele corrupte
politie-ambtenaren in ons midden hadden. Zoals de zaak
er nu voor staat, heeft de corruptie zich als een gevaarlijke
infectie verspreid.'(Korpschef, U.S.A.).

Voor de (korps)leiding zijn onder meer volgende
punten van belang:
- Een gedegen stuk leiderschap vormt een hechte
basis voor een preventief corruptiebeleid. Bevorder
een positief gerichte groepscode met hoge ethische
normen en geef daarbij als leider het goede
voorbeeld. Leid niet uitsluitend vanachter uw bureau
maar maak ook voldoende tijd vrij om uw mensen op
de werkvloer bezig te zien. Weet wat ze waarom en
hoe aan het doen zijn.
- Besteed optimale inspanningen aan knelpunten bij
de interne communicatie. Richt uw aandacht daarbij
vooral ook op het doorbreken van het binnen het
korps bestaande `wij en zij' gevoel en daarmee dus
van de zwijgcode. Van oudsher al schijnen hierarchische verhoudingen hier-en daar gepaard te moeten
gaan met wederzijdse gevoelens van wantrouwen.
Probeer die als eerste weg te nemen.
Zorg voor een duidelijke organisatiestructuur
binnen het korps. Laat geen twijfel bestaan over de
vraag wie verantwoordelijk is voor wat. Voorkom een
onnodig lang voortbestaan van ad-hoc opsporingsgroepen ter bestrijding van bijzondere criminaliteitsvormen. Scherm vooral 'milieu-gevoelige' onderzoeken degelijk af tegen mogelijke interne lekken'.
Betrek daarin ook uw algeheel informatiebestand en
oefen voortdurend controle uit op de aan- en afvoerwegen van het systeem.
- Contimateit in ervaring en kennis van zaken is een
belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren
van met name gespecialiseerde onderdelen .van het
korps. Een goed plaatsingsbeleid is dan ook meestal
het halve werk. Streef er echter naar medewerkers
niet te tang aan een corruptiegevoelige dienst
werkzaam te doen zijn zoals: de C.I.D., Verdovende
middelen, Prostitutiebestrijding, Drank en Horecawet,
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Bestrijding illegaal gokwezen, Vreemdelingendienst
en Helingbestrijding. Corruptie kan overigens in alle
politiediensten binnensluipen.
- Geef duidelijk aan wat het beleid is met betrekking
tot de opsporingsethiek, vooral ook wat u in dit
verband waarom niet zult tolereren. Geef ook stringente richtlijnen met betrekking tot de toelating van
en de omgang met tipgevers, het uitbetalen van
tipgelden, evenals de supervisie op het geheel.
Hanteer een zwarte lijst voor ongewenste informanten.
- Formuleer een helder 'anti-dal" beleid. Laat daarin
geen enkele twijfel bestaan over zaken als het
aannemen van geschenken en dergelijke, het uitoefenen van (betaalde) nevenfuncties, enzovoort.
- Zorg voor een deugdelijk systeem voor het
registreren en opbergen/bewaren/bewaken van alle
inbeslag-/in bewaring genomen zaken, evenals een
afdoende controle daarop. Voor inbeslaggenomen
drugs en valuta hoort een afzonderlijke en zeer stringente regeling te gelden. Ook diefstallen in eigen huis
ondermijnen het moreel!
- Handel binnengekomen klachten snel, grondig en
doeltreffend af en beschouw ze niet bij voorbaat als
losse incidenten. Pas regelmatig een analyse toe,
teneinde aldus ongewenste patronen en/of zwaartepunten in het politie-optreden te kunnen ontdekken.
Confronteer ook regelmatig het hele korps met de
stand van zaken rond de klachten. Koppel daaraan
overigens ook de vanuit de burgerij binnengekomen
pluspunten. Op ongegronde klachten hoort een snelle
rehabilitatie te volgen.
- Zorg voor voldoende ondersteuning en supervisie
door chefs op wat er zich zoal op straat afspeelt. Het
misstaat in dit verband ook niet wanneer de hogere
leiding, zeker de jongere garde, regelmatig 'ter
plaatse' is.
'Wil de p0//tie haar ware taak kunnen uitoefenen, dan
moet de onkreukbaarheid van politie-ambtenaren van
hoop tot laag ho von &Ice twijfel verheven zijn.r(President

Rechtbank Amsterdam tijdens corruptie-proces tegen
politie-ambtenaren).
Voor de individuele diender is van belang:
- Laat u niet verleiden tot het aannemen van geld,
hoe gering het bedrag ook, of geschenken in welke
vorm dan ook, ook niet via een familielid. Degene die
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er op uit is u 'met voorbedachte rade' de strop om de
hats te leggen zal u bij nacht en ontij aan de gift
herinneren.
- Wees uiterst kritisch op de samenstelling van uw
vrienden- en kennissenkring; ga onder geen beding
prive-relaties aan in dubieuze kringen.
- Wees voortdurend op uw hoede voor lieden uit het
milieu, die op zoek zijn naar een `steunpune binnen
het politie-apparaat. De eerste stap daartoe bestaat in
de regel uit het compromitteren van een diender. Is
dat eenmaal gelukt dan is bij de verdere gang van
zaken het `chantage-model' van toepassing. Bespreek
uw ervaring niet alleen met uw chef, maar ook met de
collega's. Het is een prima vorm van zelfbescherming.
- Voorkom geroddel, gefrons met wenkbrauwen,
stille verdenking en overbodige vraagtekens jegens u.
Leg iedere poging u te compromitteren, hoe gering
van aard, ook steeds schriftelijk vast, zo mogelijk
door het opmaken van proces verbaal. Laat een kopie
in uw persoonsdossier opnemen.
- Sluit geen deals met criminelen, ook niet `omwille
van de goede zaak'. U loopt er onherroepelijk stuk
mee.
- Blijf niet rondlopen met wetenschap over een
corrupte collega. Er moet in uw omgeving altijd wel
iemand te vinden zijn bij wie u uw hart kunt luchten.
De repressieve aanpak
'De feiten zijn zeer ernstig omdat schade is toegebracht
aan het vertrouwen in de politie als een der steunpilaren
voor de handhaving van het recht in de maatschappij.'

(President Rechtbank Amsterdam bij corruptieproces
tegen politie-ambtenaren).
Informatie over mogelijke corruptie dient serieus en
met de nodige voorzichtigheid in onderzoek te
worden genomen. Men zij echter ook voortdurend
alert op (criminele) figuren die er op uit zijn een
diender om de een of andere reden, bijvoorbeeld uit
wraak, in diskrediet te brengen. Puur valse beschuldigingen vanuit het criminele milieu zijn niet nieuw,
vooral niet in de richting van de recherche. Zich
daartegen wapenen is niet at te ingewikkeld.
- Wanneer er inderdaad sprake is van een valse
beschuldiging, laat dan als (korps)leiding tegen de
indiener daarvan onherroepelijk proces-verbaal
opmaken en de in diskrediet gebrachte politieamb-
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tenaar, zonodig publiekelijk, rehabiliteren.
- Wanneer het bij een vermoedelijk geval van
corruptie gaat om een of meer gepleegde misdrijven
geef dan in overleg met het O.M. het onderzoek zo
spoedig mogelijk over aan een onafbankelijke
instantie (Rijksrecherche). Vermijd iedere schijn van
beInvloeding van het onderzoek.
- Wanneer blijkt dat de pets lucht heeft gekregen van
een (vermeende) corruptiezaak en u daarover
vervolgens benadert, moet u drie dingen zeker niet
doen: bij voorbaat ontkennen en/of de zaak naar het
rijk der fabelen verwijzen tenzij u 100% zeker van uw
zaak bent; de kreet `geen commentaar' slaken. Daar
kan de pets namelijk alle kanten mee uit en meestal
gaat die vervolgens in een richting die weinig
bijdraagt aan uw geloofwaardigheid; aan de pers
informatie verstrekken waarvan u weet dat die onjuist
is. Ails de leugen nog zo snel... enzovoort.
- De beste manier om de voor het korps uitermate
schadelijke `indianenverhalen' te voorkomen is via
een eerlijke en zo open mogelijke berichtgeving.
Onnodige terughoudendheid en geheimzinnigdoenerij
roept in de regel even onnodige vraagtekens en
leuterverhalen op, waarmee de reputatie van het
korps alleen maar meer wordt geschaad. Bij alle
mededelingen die over een corruptiezaak aan de pers
worden gedaan, dient overigens steeds de privacy van
betrokkenen goed in het oog te worden gehouden.
Voorkom zo goed mogelijk dat korpsleden de stand
van zaken uit de pers moeten vernemen.
- Bij overduidelijke corruptiegevallen dienen tegen
betrokkene prompt even doeltreffende als onverbiddelijke maatregelen te worden genomen. Verwijder
niet alleen de `rotte appel', maar onderzoek ook of er
wellicht nog meer `aangestoken' zijn en bovenal of er
mogelijk iets met de 'nand' aan de hand is.
- Trek de nodige lering uit eerdere corruptiezaken,
ook die van uw `buurman' en inclusief de mislukte
pogingen, indachtig het gezegde: `een ezel stoot zich
in 't gemeen geen twee keer aan dezelfde steen'.

Samenvatting en conclusies

Corruptie bij de politie komt al jaar en dag, ook in
Nederland, voor. Er bestaan een zevental
corruptie-initierende factoren. Het is vooral een
glij-proces, dat wordt gestuurd door de elementen
50

Jusktiele Verkenningen,

Un• 17.

nr• 4. 1991

verleiding, macht en gelegenheid. De eigen mentaliteit, lees integriteit, van de laagste tot de hoogste
individuele diender is en blijft intussen de meest
doorslaggevende factor bij het voorkomen van
corruptie. Corruptie bij de politie heeft tot gevolg, dat
de geloofwaardigheid van het apparaat jegens de
burger ernstig wordt aangetast. Bovendien loopt het
vertrouwen, dat de rechterlijke macht in de politie
mag stellen zware averij op. Corruptieve praktijken
dienen dan ook actief en op alle niveaus te worden
bestreden. In de repressieve sfeer dient dat hard te
zijn en ook gericht tegen de `verleider'.
De beste vorm van actieve bestrijding van corruptie
is die gericht op het voorkomen ervan. Om dat te
kunnen bereiken moet er sprake zijn van een continu
en door het hele korps ondersteund proces. De
belangrijkste voorwaarde daarbij is dat er een
gedegen stuk leiderschap aan ten grondslag ligt.
Corruptie buiten het politiekorps houden hoort
reeds te beginnen bij de selectie van nieuw politiepersoneel. Aan de kwaliteitseisen mag op geen enkele
wijze getornd worden. Bij het achtergrondonderzoek
moet vooral ook de nadruk worden gelegd op de
(hoge) mate van integriteit en betrouwbaarheid van
een sollicitant. Het daarop volgende anti-corruptie
station hoort de (voortgezette) opleiding, van hoog tot
laag, te zijn. Onderwerpen als beroeps-ethiek en
zelfbescherming tegen compromitterende activiteiten
vanuit het criminele milieu krijgen binnen de politie
nog veel te weinig aandacht. Investeringen op dit
gebied gedaan zullen dienovereenkomstig profijt
opleveren. De voorbeeldfunctie van leidinggevenden
speelt bij het voorkomen van corruptie een niet te
onderschatten rol.
Om corruptie bij de politie actief te kunnen
(blijven) bestrijden moet allereerst de nog steeds
aanwezige hinderpaal met het bord `niet
bespreekbaar' worden opgeruimd. Er dient
vervolgens jets meer uitgelegd te worden dan alleen
de tekst van het '1 le Gebod': `Gij zult naggen noch
dalven en u overigens als een goed diender gedragen.'
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De bestrijding van politiele
corruptie
mr D. Pijl*

Probleembeschrijving
Binnen politieland is sprake van een zekere
consensus over de beleidsmatig minst gewenste
aanpak van politiecorruptie, namelijk die van louter
repressie. Wanneer de politie in de praktijk echter
met corruptie geconfronteerd wordt, dan wordt er
louter repressief opgetreden. Het verschil in denken
en doen typeert het weerbarstige karakter van het
probleem. Verschijningsvormen en oorzaken zijn
bekend, de gewenste aanpak wordt onderschreven,
maar er wordt gehandeld volgens de nog steeds
actuele `rotte-appel-theorie'.
Omdat er naar mijn mening sprake is van een
toenemend gevaar van politiecorruptie in Nederland
(Pijl, 1990) kunnen de politiechefs zich deze ambivalente houding niet langer veroorloven. Het klinkt
tamelijk hoogdravend, maar de integriteit van het
gehele politie-apparaat en indirect de geloofwaardigheid van de rechtsstaat staan hierbij op het spel.
In landen waar traditioneel sprake is van een veel
grotere politiecorruptie dan bij ons (de Verenigde
Staten, Italie en Hong Kong) is aangetoond dat alleen
repressieve en agressieve benaderingen van het
verschijnsel op den duur onvoldoende resultaat
opleveren. In de Nederlandse bestrijding behoort dan
ook preventie van corruptie centraal te staan.
Bij de gemeentepolitie Rotterdam wordt thans een
aanpak uitgewerkt die landelijk model zou kunnen
staan voor de aanpak van politiecorruptie. In dit
model van `kwaliteitszorg' spelen leidinggevenden bij
de handhaving van te ontwikkelen kwaliteitsstandaards in de regionale politiekorpsen een cruciale rol,
terwijl de korpschef van het regiokorps nadrukkelijk
* De auteur is Hoofdinspecteur bij de Gemeentepolitie te
Rotterdam.
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de verantwoordelijkheid voor een juiste corruptiebestrijding tot zijn taak moet rekenen.
Corruptievormen

Het voert in het kader van dit artikel te ver om alle
mogelijke verschijningsvormen van politiecorruptie en
de daarbij behorende strafbaarstelling op te sommen.
Het zogenaamde normafwijkend gedrag ('naggen) en
het verkrijgen van speciale politiekortingen ('da!yen')
zijn bekend van de discussies die in met name het
Amsterdamse korps in de jaren zeventig plaatsvonden. Hoewel ze ongewenst en ontoelaatbaar zijn,
ligt in deze vormen van corruptie niet mijn angst voor
de toekomst.
Juist de `harde. klassieke corruptie van politiemensen die structureel voor 'de andere kant' kiezen —
en na deze keuze niet meer terug kunnen — baart mij
ernstige zorgen. Ontdekking en bewijsbaarheid
vormen, vooral door de geldende politiecode van
'silence, secrecy and solidarity' en de moeilijkheidsgraad van artikelen als 362 en 363 van het Wetboek
van Strafrecht, een groot probleem. Ook het tuiten
het boekje' gaan van politiefunctionarissen Om een
op zichzelf legitiem doel te bereiken reken ik tot
politiele corruptie. Daar waar door het O.M. gedekte
opsporingsmethodieken als pseudo-koop en criminele
infiltratie het voor de uitvoerend politiefunctionaris
niet altijd even gemakkelijk maken een duidelijk
beeld te behouden over wat wel en niet is toegestaan
in de bestrijding van de georganiseerde misdaad,
wordt de drempel voor de politie lager om haar eigen
bevoegdheid op te rekken of te overtreden. Juist een
goede intentie en de behoefte aan tastbare opsporingsresultaten kunnen leiden tot politiecorruptie.
Ook de opkomst van de particuliere beveiligingsbranche, waarnaar in de loop der jaren vele politiefunctionarissen zijn overgestapt, vormt een bedreiging
voor de integriteit van de politie-ambtenaar. De
ex-politiefunctionaris die bijvoorbeeld werkzaam is
op de beveiligingsafdeling van een grote bank neemt
immers zijn relatienetwerk mee. Aan iemand die nog
steeds als `collega' gezien wordt is het moeilijk op
zichzelf onbelangrijk lijkende gegevens te onthouden,
bovendien kan het in stand houden van de relatie ook
voor de reguliere politieman het een en ander
opleveren. Aldus kan dit 'old-boys' netwerk tot
ongecontroleerde gegevensuitwisseling leiden en voor
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corrupt gedrag bij politiemensen zorgen.
De in de Amerikaanse literatuur (Beigel, 1976)
aangetroffen 'interne' corruptie, waarbij mensen
wervings- en selectiefunctionarissen financieel
belonen om bij de politic te mogen gaan werken of
waarbij politiechefs worden betaald om goede beoordelingen te maken zodat de kans op promotie (en de
bijbehorende betere salariering) vergroot wordt, is mij
in Nederland geheel onbekend. Het lijkt me onaannemelijk dat deze vorm zich hier voordoet. Veel gedragingen van politiemensen zijn te vangen onder de
noemer 'politiele corruptie'. Hoewel alle beschreven
vormen ongewenst zijn, behoeft de `klassieke' politiecorruptie de meeste aandacht, omdat deze vorm in
intensiteit en omvang aan het groeien is.

Oorzaken
Hoe en waarom wordt een politieman, door de
bank genomen toch met een positieve grondhouding
ten aanzien van de in de rechtsstaat geldende regels
aan zijn werk begonnen en daarop geselecteerd,
corrupt? Vrijwel nooit zal sprake zijn van een
oorzaak. Meestal is er sprake van geleidelijkheid en
wordt er gemakkelijker en sneller voor een tweede
maal corrupt gehandeld. Het ontbreken van reactie
van de politiele omgeving vormt soms een aansporing
om opnieuw en vaak ernstiger over de schreef te
gaan. De Amerikaan Carter, die politiele corruptie
onderzocht die te maken had met de drugbestrijding,
omschreef dit als volgt: `...after an officer's initial
corrupt act, there was a time when the officer feared
being detected. After the fear decreased and an
opportunity for corruption occurred, the officer
performed another improper act. Again there was a
period of fear of apprehension - albeit shorter followed by another incident. Failure to be detected
apparently reinforced the 'safety' of the practice. As
time passed the frequency of misconduct appeared to
increase cyclically until an undefined saturation point
was reached.' (Carter, 1990)
Aan de hand van empirisch onderzoek in de
Verenigde Staten komt Sherman tot zes stadia die te
onderkennen zouden zijn in het proces van 'corrupt
worden'. Het begint met kleine `fooien' (gratis drank,
een gratis maaltijd) hetgeen logischerwijs gevolgd
wordt met het dichtknijpen van een oogje wanneer
het gaat om sluitingstijden en parkeergedrag rond een
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restaurant. Wanneer eenmaal kleine giften in de
horeca-sfeer zijn geaccepteerd is het maar een kleine
stap geld aan te nemen van verkeersovertreders die
bij het tonen van hun rijbewijs een klein bedrag
aanbieden. Geregelde betalingen vanuit bijvoorbeeld
het gokmilieu, waardoor in deze zeer winstgevende
branche geen 'last' van de politic wordt ondervonden
en soms zelfs bescherming door de politie plaatsvindt, kan een volgende stap zijn in het proces van
afglijden. Het omkopen door prostituees en bordeelhouders is een zwaardere vorm, terwijI de moeilijkste
stap is het accepteren van geld van drugsdealers.
Daarna is de drempel om als politieman zelf drugs te
gaan verhandelen nog maar klein. Deze Amerikaanse
indeling (Sherman,1985) lijkt wellicht de
'ver-van-mijn-bed-show', maar ook in Nederland zijn
reeds gevallen bekend van drugverhandelende politiemensen.
Veelvuldig komt in de literatuur het onderscheid in
passieve 'grass-eaters' en actieve 'meat-eaters' naar
voren. Als men eenmaal beseft dat Tout' gehandeld
wordt en er eigenlijk geen weg terug meer is, dan
wordt in het proces van afglijden soms bewust
gekozen om dan maar een zo groot mogelijk voordeel
te behalen en ontstaat een actief corrupte houding.
Wordt het risico van afglijden voorkomen door van
politiemensen te eisen dat ze aparte (extra) normen
en waarden bezitten op het gebied van morele
kwesties? Doe je als politieman eerder jets verkeerd
dan als gewoon burger? Wanneer het antwoord
bevestigend is, wordt in feite onderschreven dat een zoals in de literatuur beschreven - 'double standard'
bestaat. Met Elliston ben ik van mening dat in een
democratische rechtsstaat niet echt gesproken mag
worden over verschillende normen en waarden waar
het burgers en politiemensen betreft, maar dat bij
politiemensen wel degelijk extra eisen gesteld mogen
worden aan integriteit en ethisch besef, zowel bij het
instromen als 'on the job'. (Elliston, 1985)
Bij het vaak sluipende proces van afglijden van
normen en waarden, kunnen de oorzaken liggen in
drie hoofdgroepen: intern organisatorische, externe
of persoonlijke omstandigheden. Er zal nooit een
duidelijke oorzaak aanwijsbaar zijn, het zal steeds te
maken hebben met een complex van factoren. Zo kan
een organisatie structureel fouten maken in selectie
en opleiding, kan het ontbreken van leiderschap en
discipline in een korps corruptie in de hand werken
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en kunnen onvoldoende deskundigheid en onduidelijke plaatsingscriteria zorgen voor de verkeerde
mensen op de verkeerde plaatsen. Een gebrek aan
waardering door de buitenwereld, onvoldoende
ervaren mogelijkheden om resultaten te boeken en te
weinig controle op de politie-organisatie appelleren
aan de houding van de buitenwereld. Persoonlijke
omstandigheden in de financiele sfeer, het hebben
van een nevenfunctie of een gevoel van machteloosheid zijn enige oorzaken die tot het individu zelf
zijn terug te voeren. De lijst van oorzaken voor
corruptie is schier onuitputtelijk.

Omvang
Net als bij het vraagstuk van de georganiseerde
criminaliteit is moeilijk aan te geven hoe groot de
omvang van het fenomeen politiecorruptie thans is.
Het lichten van dossiers bij de rijksrecherche, tot op
heden meestal belast met de repressieve bestrijding
van corruptie, levert zaken op met een grote diversiteit, die vaak genoeg niet bewezen konden worden.
Bovendien is nergens voorgeschreven dat bij het
vermoeden van corruptie in een politiekorps de
rijksrecherche moet worden ingeschakeld. Wat is er
bijvoorbeeld intern zoal onderzocht, wat blijft bij
afdelingshoofden `hangen' of wordt met een sisser
afgedaan ('vuilspuiterij van een crimineel') en wat
blijft onontdekt? Uitspraken met een glimlach gedaan
zoals `corruptie is pas een probleem als het in de
krant staat' geven aan dat ook de wil niet altijd
aanwezig is om de omvang van corruptief gedrag in
eigen gelederen te kennen. En dat heeft weer alles te
maken met de relatief sterke interne gerichtheid van
de politie, waarbij van de burger eerder last wordt
ervaren dan dat hij als klant en informatiebron
beschouwd wordt. Er is derhalve veel kans op
(bewuste en onbewuste) 'dark numbers'. Het is niet
voor niets dat de RAC-werkgroep 'politiele corruptie'
zich ertoe beperkt de (breedte van de) verschijningsvormen en indicatoren te vinden die een toe- of
afname van corruptie bij de politie aannemelijk
maken in plaats van te proberen de omvang in kaart
te brengen.
Zoals eerder aangegeven ben ik wel van oordeel dat
gevreesd moet worden voor meer politie-corruptie.
Ms aanwijzingen daarvoor zie ik de toegenomen
georganiseerde criminaliteit, de toegenomen politiele
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en justitiele inspanningen op dit terrein, het te gering
geachte succes daarvan, de toegenomen invloed van
niet-Nederlandse culturen in onze samenleving, het
gebrek aan kennis van het uitvoerend politievak bij
leidinggevenden en het gebrek aan loopbaanmogelijkheden bij de politie. Ook zorgt het feit dat de politie
zich met nieuwe criminele markten gaat bezighouden
(chemisch afval; EG-subsidie-fraude) voor meer
behoefte aan informatie van de kant van de criminaliteit. Waar geen bestrijding bestaat, is ook geen
belang aanwezig om om te kopen. Maar voor zowel
georganiseerde criminaliteit als de daarmee
verbonden corruptie is het van belang dat de samenleving zich er in enigerlei mate druk over maakt. Als
er geen 'public concern' is, zal bestrijding van de
beide fenomenen geen hoge prioriteit krijgen.
Buitenland
Alvorens in te gaan op de in Rotterdam ontwikkelde preventieve benadering, wil ik in deze
paragraaf als achtergrond enige informatie geven over
de corruptiebestrijding in enkele landen en een
omvangrijk corruptieschandaal in New York
beschrijven.
Verenigde Staten
Bracey beschrijft enige methoden waarmee in de
Verenigde Staten corruptie bestreden wordt. (Bracey,
1989) Een van de meest controversiele daarbij was
het 'Field Associates Program'. Mensen van een
politiedistrict (ook nieuwelingen) worden hierbij
gerecruteerd om informatie te verzamelen over
corrupte activiteiten van hun `maten'. Ze draaien
gewoon bun diensten mee en rapporteren direct en
vertrouwelijk aan een hoge politie-officier. Omdat in
het district meestal wel bekend is dat er een
dergelijke methode wordt toegepast, maar niet welke
collega's het betreft, ontstaat een sfeer van onderling
wantrouwen en wordt vermoed dat het aantal
`spionnen' groter is dan daadwerkelijk het geval is.
Deze werkwijze zorgt er dus niet alleen voor dat
informatie verkregen wordt, maar heeft ook een
grotere preventieve werking dan de feitelijke inzet
rechtvaardigt. Het wordt gezien als een paardemiddel
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dat alleen bij door-en-door `rotte' afdelingen moet
worden gebruikt.
'Turning' is een methode waarbij corrupte politiemensen voor de keus worden gesteld volledig
vervolgd te worden of strafvermindering te verkrijgen
op voorwaarde dat men gaat helpen bewijs te verzamelen tegen andere corrupte dienders. Van deze
meewerkende corrupte agenten wordt in tegenstelling
tot de 'field associates' een actieve opstelling
verlangd. Daar waar het Amerikaanse juridische
systeem gebruik maakt van 'plea-bargaining' en 'deals
met criminelen' als legitieme werkwijze worden
gezien om bewijs te vergaren ten behoeve van een
hoger doel is 'turning' de variant voor
`politie-misdaad'. Ervan uitgaande dat corruptie tijd
nodig heeft om zich te ontwikkelen wordt ook het
middel van frequente personeelsverplaatsingen
toegepast. Al lijkt deze methode voor corruptiebestrijding effectief, voor deskuhdig en toegesneden
politiewerk dat vertrouwen van burgers vereist en van
betrokkenheid uitgaat, is het fnuikend. De keuze
tussen een zich onder de burgers bewegend, `vermaatschappelijkt' politiekorps en een zakelijk, afstandelijke benadering zal zich voordoen.
In The moral hazards geeft Kornblum een overzicht
van de (veelal agressieve) methoden die in de New
York City Police Department uitgeprobeerd werden
om corruptie te bestrijden. (Kornblum, 1976) Het
oprichten van bureaus interne zaken vanaf de jaren
vijftig had tot doel individuele politiemensen
desnoods anoniem de kans te geven misstanden te
rapporteren. Bovendien werden burgers door middel
van advertenties met daarin een telefoonnummer
aangemoedigd klachten over of vreemde gedragingen
van politiemensen door te geven. Deze bureaus
hebben vergaande bevoegdheden tot het verrichten
van intern onderzoek en zijn in de organisatie op
korpsleidingsniveau verankerd. Al eerder was intern
getracht de touwtjes aan te halen door onder meer
een strenge rapportageplicht in te voeren (dagrapporten, tijdschrijven, enzovoort).
Daarnaast werd sterk ingezet op de kwaliteit van
leidinggevenden. Nieuwe bevorderingscriteria werden
ingevoerd. Een daarvan was de voorwaarde dat een
potentiele leidinggevende het desbetreffende uitvoerende werk zelf moest hebben gedaan. Gebleken was
namelijk dat de positie van leidinggevenden verzwakt
werd doordat zij voor wat betreft de kennis van het
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politie-handwerk afhankelijk waren van hun ondergeschikten. Ook werd verplicht gesteld dat buiten
kantooruren politie-officieren ten behoeve van het
basispolitiewerk aanwezig waren. Daarbij werd ervan
uitgegaan dat corruptieve handelingen juist plaatsvonden wanneer tazen' niet in dienst waren. Ook
mochten bepaalde handelingen alleen door of na
voorafgaande toestemming van hoger gegradueerden
verricht worden (dienstbezoek aan bepaalde cafe's
bijvoorbeeld).
In de administratieve sfeer werd functiescheiding
toegepast. Zo mocht degene die belast was met het
afgeven van een vergunning niet ook belast zijn met
het toezicht op de vergunningvoorwaarden. Administratieve controles werden ingevoerd waarbij politiedistricten op efficiency en fraudebestendigheid
werden doorgelicht. Helaas was, aldus Kornblum, het
resultaat van dit alles sterk risicomijdend leidinggevend gedrag en het aansturen op het halen van
tevoren opgelegde produktiequota. Verder zorgden de
uitgebreide procedures en voorschriften voor een
sterke bureaucratisering. Het gebruik van individuele
sancties tenslotte blijkt in New York slechts een
beperkte waarde te hebben gehad. De formele procedures werden zelden gebruikt omdat ook bazen de
neiging hadden fouten van hun personeelsleden af te
schermen, terwijI politiemensen waartegen ernstiger
bezwaren rezen vaak zelf ontslag namen.
Australie, Hong Kong en Italie

Naast traditionele methoden wordt bij de
Australian Federal Police gebruik gemaakt van
financiele prikkels bij het voorkomen van politiecorruptie. Uitgangspunt daarbij is dat het financieel
voordeel verbonden aan corrupt gedrag volledig
• wegvalt vergeleken bij de financiele nadelen die aan
ontdekking verbonden zijn. In de arbeidscontracten
van politiemensen worden arbeidsvoorwaarden
opgenomen die ervoor zorgen dat financiele vergoedingen waarop men na een bepaalde periode recht
heat, vervallen wanneer men in deze periode betrapt
wordt op oneerlijk of corrupt gedrag. Het potentiele
verlies is groter naarmate men langer in de organisatie werkt. Ook hier wordt verondersteld dat
corruptie tijd nodig heeft om 'toe te slaan'. (McAulay,
1989)
In Hong Kong is vanaf de jaren zeventig een
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onafhankelijke anti-corruptie commissie werlczaam
nadat de ontdekking van een hoge, corrupte politiefunctionaris een schokeffect had veroorzaakt. Deze
commissie is rechtstreeks verantwoording
verschuldigd aan de Gouverneur van de Britse kroonkolonie en kan alleen van hem opdrachten
ontvangen. Nadat een krachtige anti-corruptie
wetgeving in het leven was geroepen, ontwierp de
commissie een programma dat gestoeld is op een
drieledige aanpak ('a three-pronged attack'):
repressief onderzoek naar beschuldigingen van
corruptie, het opvoeden van het publiek waar het
gaat om het melden van verdachte handelingen van
politiemensen en corruptie-preventie.
Voor ieder van de drie taken bestaat een afzonderlijke afdeling. De afdeling belast met 'het publiek'
heeft kantoren door heel Hong Kong, die zeer
toegankelijk zijn voor de burgerij. De media worden
bewust gebruikt als anti-corruptie middel, terwijl
telefoonnummers dag en nacht bemand zijn om
meldingen van het publiek aan te horen en te behandelen. De preventie-afdeling heeft bevoegdheden om
zowel het management als geldende procedures door
te lichten op corruptiegevoeligheid en zonodig aanbevelingen ter verbetering te doen. (Jeaffreson, 1989)
Over corruptie bij de Italiaanse politie is geen
toegankelijke (dat wil zeggen vertaalde) liferatuur
beschikbaar. Dit is opvallend omdat Italie op het
gebied van `politieke' corruptie een reputatie hoog te
houden heeft. De georganiseerde criminaliteit,
waaraan corruptie zo nauw gelieerd is, is met het
bestaan van diverse maffia-organisaties in dit land
stevig verankerd. Is het de angst voor repercussies die
ervoor zorgt dat er betrekkelijk weinig over
politie-corruptie in dit land bekend is?
De Organized Crime Task Force (OCTF) in New York
In New York deed zich voor de autoriteiten in 1989
een geweldig groot probleem voor. Om het onderwijssysteem in stand te houden en verbeteringen te
bewerkstelligen zou een grootscheeps programma
ervoor moeten zorgen dat veel nieuwe schoolgebouwen werden neergezet en bestaande scholen
grondig werden gerenoveerd. Na een inventarisatie
bleek een investering van ruim acht miljard gulden
noodzakelijk. Maar tegelijkertijd werd bekend dat de
New Yorkse bouwindustrie zodanig geInffitreerd was
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en gecontroleerd werd door de Cosa Nostra dat "er
geen kilo cement gemaakt kan worden of de maffia
verdient eraan'.
Een onderzoek door een speciale 'task force'
bestaande uit vertegenwoordigers van politie, justitie
en wetenschap was na een grondig onderzoek tot
deze conclusie gekomen. Corrupte bouw-inspectieambtenaren, corrupte functionarissen die beslissen
over aanbesteding, verplichte afdrachtpercentages
door bouwbedrijven, verplicht gebruik van bepaalde
firma's en onderaannemers, enzovoort. Onder leiding
van een hoge politiefunctionaris werd een speciaal
bureau opgericht ('office of the inspector general') dat
ervoor moest zorgen dat alleen bij betrouwbare
aannemers aanbesteed werd. Het bureau bestaat uit
juristen, analisten, rechercheurs en aanklagers. Het
ontwerpt regelgeving, verzamelt en analyseert informatie. Er wordt tactisch en technisch hoogwaardig
crimineel onderzoek verricht waarbij uitgebreide
afluister- en undercover-operaties uitgevoerd worden.
Antecedentenonderzoek wordt gedaan, terwijI de
historie en vertakkingen van bouwfirma's onder de
loep worden genomen. Betrouwbare firma's wordt
opgedragen met bepaalde bedrijven absoluut geen
zaken te doen en het screenen van personeelslijsten
leidt onherroepelijk tot ontslag van personen `waar
een luchtje aan zit'. Aldus is preventie (regelgeving,
firma's op de zwarte Ifist), controle (onderzoek),
sanctionering (ontslag van ongewenste werknemers)
en vervolging in een bureau ondergebracht.
Een dergelijke aanpak, in Nederland naar mijn
mening ondenkbaar, kon alleen gestalte krijgen als
gevolg van de vaste overtuiging dat men te maken
had met een ernstig en diep geworteld kwaad dat
slechts met een gespecialiseerde, gerichte en strategische inspanning met succes te bestrijden zou zijn.
De eerste resultaten, die door de directeur van het
bureau Th.D. Thacher II tijdens een lezing op de
Dutch-American Conference on Organized Crime in
oktober 1990 in Den Haag werden vermeld, zijn
`boven verwachting'.
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Aanpak in Nederland
Preventie en leiderschap
Het is vanzelfsprekend om bij de ontdekking van
een brand deze eerst te blussen en daarna te onderzoeken wat de oorzaak van de brand was. Maar
wanneer er geen doeltreffende brandpreventie is kan
op dezelfde plaats na enige tijd weer brand ontstaan,
soms heviger en met grotere gevolgen. Zo is het ook
met corruptie. Al in het rapport Wetshandhaver of
wetsontduiker (Van Laere, 1984) worden aanbevelingen gedaan om met behulp van preventie en het
benadrukken van de sleutelrol die leidinggevenden in
dit kader hebben politiecorruptie te bestrijden. Het
rapport dat verscheen als reactie op Amsterdamse
corruptie-affaires en discussies over normafwijkend
gedrag concludeert onder meer dat `alle uitkomsten
van het onderzoek wijzen op het grote belang van
leidinggevenden. Naast alle eerder genoemde zaken
zijn persoonlijke integriteit en zaakgerichtheid van
leidinggevenden noodzaak om ontoelaatbaar gedrag
in de organisatie tegen te gaan. Leidinggevenden
zullen het goede voorbeeld moeten geven en hun
eigen belang, het najagen van persoonlijk voordeel,
niet boven het belang van de organisatie moeten
stellen.' Leidinggevenden rnoeten volgens de
opstellers van het rapport, minder snel doorstromen
en niet langer algemeen inzetbaar zijn. Wanneer een
leidinggevende zich onvoldoende verantwoordelijk
opstelt ten aanzien van de gedragingen van zijn
ondergeschikten moeten daaraan consequenties
worden verbonden.
Wanneer er tegen corruptie onvoldoende gedaan
wordt, is de drempel voor nieuwkomers lager en
bestaat de neiging tot uitbreiding. Bij corrupte, tegen
de lamp gelopen politie-agenten, luidde al te vaak de
verzuchting dat de politie-organisatie hen wel 'in het
moeras' liet werken, maar op het moment dat men
dreigde `te verzuipen' niet thuis gaf. Geen
begeleiding, maar wel repressie. Om te voorkomen
dat politiemensen afglijden is het van wezenlijk
belang dat leidinggevenden de juiste mensen voor
bepaalde functies selecteren, hen adequaat toerusten,
een goede en deskundige begeleiding bieden en
geregeld toetsen hoe zij er psychisch voorstaan. De
organisatie zal voorschriften moeten ontwerpen en
naleven die ervoor zorgen dat politiemensen niet te
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lang in een bepaalde functie werlczaam zijn, zij nooit
alleen in bepaalde situaties verzeild kunnen taken en
een strikte rapportage-plicht eisen. In de selectie van
leidinggevenden zal integriteit en betrouwbaarheid
een belangrijke rol moeten spelen en de bereidheid
getoetst moeten worden om voorbeeld-gedrag te
etaleren.
Rijksrecherche
Ook al is bekend dat repressief optreden alleen
volstrekt onvoldoende is en uitgaat van de verkeerde
vooronderstellingen, de praktijk tot op heden is
anders. Wat gebeurt er thans als zich een corruptiegeval voor lijkt te doen? Veelal wordt de rijksrecherche ingeschakeld. Naar mijn oordeel is dit een
volstrekt ontoereikend middel. Allereerst is ook deze
instantie sterk reactief. Naast de geringe onderzoekscapaciteit, zorgt ook het reit dat het een voor het
korps externe instantie betreft voor onvoldoende
kennis over de informele structuren, gebruiken en
gewoonten binnen het korps en over de relevante
(criminele) omgeving. Daarbij wordt de rijksrecherche
gehinderd door het voordeel dat haar vaak wordt
toegedicht: haar eigen objectiviteit.
Is het in veel politiek-getinte affaires als de fraude
met visvangstgegevens en het uitlekken van de
afschaffing van de WIR een groot voordeel een
volstrekt objectieve instantie te hebben, in criminele
onderzoeken moeten risico's genomen worden om de
waarheid boven tafel te krijgen en daarmee wil en
kan de rijksrecherche niet omgaan. Daar komt nog
eens bij dat het niet de korpschef of de betreffende
hoofdofficier is die de prioriteitstelling van de
Rijksrecherche bepaalt, maar de procureur-generaal.
Gelet op diens werkdruk zal de rijksrecherche voor
haar dagelijkse prioriteitstelling op zichzelf aangewezen zijn. Een groot en nijpend probleem voor een
korpschef is ten van de vele zaken van de rijksrechercheur. Men is vaak onbekend met het `terrein', de
onderzoeksduur is (te) lang en de kwaliteit van het
afgeleverde werk van de Rijksrecherche wordt niet
door alle klanten als even goed ervaren.
Interne taken
Niet voor niets is de roep om eigen interne onderzoekbureaus bij korpsen de laatste jaren - met de
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ervaren stijging van de georganiseerde criminaliteit nogal toegenomen. Zo kent de Amsterdamse politic
een sterk repressief bureau interne zaken dat in het
korps met argusogen bekeken wordt; het is een
eenvoudig concreet te maken `vijand' waarvan geen
voordelen te verwachten zijn. Bovendien wordt
weinig gedaan om oorzaken of potentiele gevaren
weg te nemen.
Omdat een bureau interne zaken dus touter
repressief acteert, het vanuit het korps sterk negatief
geetiketteerd wordt en het een standaard-oplossing
biedt voor veelsoortige problemen (daarnaast nog
eens te maken kan krijgen met een tamelijk wisselende werkdruk), moet een dergelijke oplossing
gezien worden als een te smalle en te geringe bijdrage
aan de beheersing van het probleem van de politiele
corruptie.
Ms het antwoord van het politiemanagement op
toenemende politiecorruptie slechts het handhaven of
opzetten van een dergelijk bureau is - hoe deskundig
en omvangrijk ook - dan zal het aantal `affaires' in de
nabije toekomst naar mijn verwachting sterk
toenemen. Wanneer Rijksrecherche noch eigen
interne onderzoekbureaus een oplossing bieden, wat
moet er dan wet gebeuren?

De recherche-toekomst
Voordat ik zal aangeven dat slechts aandacht voor
en invoering van een structurele benadering van
kwaliteitszorg bij de Nederlandse politic op een
verstandige wijze kan zorgen voor beheersing van het
probleem, bewandel ik een zijpad door te beschrijven
waarom in de toekomstige criminaliteitsbestrijding op
meer `objectieve' onderzoeksmethoden moet worden
ingezet. Een aantal van de thans gehanteerde
tactieken brengt naar mijn mening te veel kans op
interpretatieproblemen en afglijden van politiemensen met zich mee. In recherche-methodes onderscheid ik min of meer objectieve technieken en
benaderingen van meer subjectieve aard. Het
zuiverste voorbeeld van het eerste is de vingerafdruk
of het DNA-onderzoek. Tot de tweede categoric kan
het gebruikmaken van informanten, (anonieme)
getuigen en pseudo- en undercover-acties gerekend
worden. Ook bij de advocatuur in strafzaken is
merkbaar dat veelal ingezet wordt op het `onderuit
halen' van de `subjectieve methode' (naast de
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alertheid op vorm- en procedurefouten). Meerdere
malen heb ik advocaten in strafzaken horen zeggen
er toch helemaal geen technisch bewijs was',
daarmee suggererend dat een veroordeling bij
voorbaat niet haalbaar zou zijn. 1k wil niet het
misverstand wekken dat de door mij bedoelde mm of
meer objectieve technieken synoniem zouden zijn aan
`technisch bewijs' of de `subjectieve' methoden geen
waarde zouden hebben, maar ik pleit wel voor een
ontwikkeling in innovatie van methoden en toedeling
van bevoegdheden die ervoor zorgt dat zoveel
mogelijk in de richting van de hardheid van het
technisch bewijs wordt gerechercheerd.
Daarbij komt dat 'deals met criminelen',
zogenaamde `sting-operaties', pseudo-koop, criminele
informanten, getuigenverklaringen, enzovoort ook
voor de politiemensen die zich met deze operaties
bezig houden risico's met zich mee brengen. Als
voorbeeld noem ik het Informanten runnen'. Mijn
eigen ervaring met het reeds lang toegepaste middel
'politic-informant' zorgt ervoor dat ik tamelijk
huiverig ben op basis van dergelijke informatie een
politie-onderzoek te starten of bevoegdheden uit te
oefenen. De waarde van de informatie die
binnenkomt kan vaak moeilijk worden bepaald, ook
het belang dat daarbij meespeelt is lang niet altijd
helder, de professionaliteit van de `politierunners' is
niet steeds van het gewenste niveau. En als de informatie de toets der kritiek kan doorstaan moet niet
zelden strijd geleverd worden met de leiding van de
(ondersteunende) inlichtingen-unit over het gebruik
van de informatie. Het bereikte compromis daarover
leidt soms tot gekunstelde situaties, die meer dan
eens gevolgd worden door moeizame terechtzittingen
en koren op de molen zijn van twijfel zaaiende
advocaten. Bovendien is het nu juist hier dat de
louter repressieve benadering van normafwijkend/
corrupt gedrag zich laat voelen.
Er zijn geschreven en ongeschreven regels wie
gedurende welke tijd en onder welke voorwaarden
informanten mag runnen, maar als hieraan niet de
hand gehouden wordt leidt dit tot ongewenste
verstrengeling van belangen en gekleurde of gemanipuleerde informatie. 1k geef er dan ook veruit de
voorkeur aan het arsenaal technische methoden uit te
breiden: bevoegdheden waar het gaat om aftuisteren
van gesprekken, gevoerd in hotelkamers, auto's en
dergelijke; inzage in computerbestanden; aftapmoge66
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lijkheden voor de fax; onderzoeksmogelijkheden voor
de financiele achtergronden van een verdachte.
Methoden die doen denken aan de Big-Brothersamenleving, maar die op zichzelf beter controleerbaar zijn en minder risico van een onbetrouwbare
politie opleveren dan de door mij meer subjectief
genoemde tactieken. Veelzeggend is voor mij de
uitlating van de Amerikaan Goldstock, leider van de
Newyorkse onderzoekseenheid naar de bouwfraude,
gedaan op het eerdergenoemde Haagse Congres in
oktober 1990 dat `resultaten in de strijd tegen de Cosa
Nostra niet hadden kunnen worden geboekt zonder
de uitgebreide afluistermogelijkheden van het onderzoeksteam'. Niet alleen in het kader van een `schone'
politie, maar ook voor wat betreft een efficiente
misdaadbestrijding is dus veel te zeggen voor de meer
objectieve tactieken.
De beleidsplannen
Wanneer gekeken wordt naar de voorgestelde koers
in Stafrecht met beleid, het beleidsplan van het O.M.
voor de jaren 1990-1995 en Recht in beweging van het
Ministerie van Justitie dan is mijn algemene conclusie
dat met voorstellen als een wettelijke regeling van het
direct afluisteren door middel van richtmicrofoons en
dergelijke, mogelijkheden om het witwassen van
criminele vermogens te voorkomen, financiele onderzoekbureaus in alle politieregio's, verruimde
wettelijke mogelijkheden bij de opsporing van groepscriminaliteit en het strafbaarstellen van voorbereidingshandelingen bij zware groepscriminaliteit de
goede weg wordt ingeslagen. Ook de aangekondigde
professionele versterking van en `prioritaire aandacht'
voor de recherche en de verbeterde materiele ondersteuning voor de criminaliteitsbestrij ding versterken
dit beeld. Het O.M. noemt het van wezenlijk belang
de recherche-kwaliteit te `bewaken' (naar mijn
mening tamelijk eufemistisch benoemd) door nauwer
samen te werken met opleidingsinstituten als de
rechercheschool en ook zelf hieraan deel te nemen.
Het nieuwe politiebestel wordt als een kans tot een
effectievere criminaliteitsbestrijding gezien, waarbij
men tevens aan de eigen 0.M.-organisatie hogere
eisen wil stellen.
De voorstellen van de Commissie Moons met
betrekking tot herziening van het gerechtelijk vooronderzoek en het afzonderlijke advies op het terrein van
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. het DNA-onderzoek zorgen per saldo ook voor het
wegnemen van knelpunten in de strafvordering en
een bevordering van de kansen om op effectieve wijze
criminaliteit te bestrijden.
De meest toonaangevende rapportages op het
terrein van de justitiele politietaak laten dus een
verruiming van de opsporingsmogelijkheden zien,
waarbij de technische en naar mijn mening objectievere methoden de nadruk krijgen. Krachtige
aanzetten tot verdergaande politiele infiltratie en
uitbreiding van de informatie-inwinningsfuncties
(behoudens een betere structurering van de bestaande
CID-functie) zijn mij niet gebleken. In de
planvorming gaat de aanpak van recherche-onderzoeken in de toekomst derhalve een richting uit die in
beginsel niet corruptie-bevorderend is. Aan de andere
kant moet worden opgemerkt dat waar het nodig
wordt bevonden dat politie-instanties heviger met
criminaliteitsbestrijding worden belast een zekere
toename van politiecorruptie `voor lief' moet worden
genomen. De toegenomen georganiseerde criminaliteit zal zeker voor een toename in 'slachtoffers' aan
politiezijde zorgen.

Kwaliteitszorg als model
Aileen een brede aanpak van het verschijnsel
corruptie heeft op langere termijn kans van slagen. Bij
de gemeentepolitie Rotterdam wordt momenteel
bezien hoe tussen de begrippen preventie, correctie
en repressie een zorgvuldig evenwicht kan worden
•gevonden. framers, een politie-organisatie die integer,
rechtvaardig en dienstbaar is en het motto `publieksgericht, probleemoplossend en doelmatig' hoog in het
vaandel heeft, behoort hoge eisen aan haar produkten
en medewerkers te stellen. Om goede produkten te
kunnen leveren dienen medewerkers zich ervan
bewust te zijn welke grondhouding en welk gedrag de
organisatie van hen verlangt. Niet alleen de juiste
grondhouding, een goede mentaliteit en een hoog
deskundigheidsniveau zijn daarbij noodzaak, maar
ook duidelijkheid over normen en gedrag zorgt voor
kwalitatief hoogwaardig en professioneel
politie-optreden. Om deze duidelijkheid te verkrijgen
is het bestaan van kwaliteitsstandaards en gedragscodes een vereiste. Normen zullen ontwikkeld en/of
expliciet gemaakt moeten worden en met behulp van
preventie, correctie en - als ultimum remedium 68
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repressie moeten worden gehandhaafd. Daarbij moet
bedacht worden dat normering in beginsel niet
verstikkend mag werken ten aanzien van creativiteit,
eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid, maar
moet aangeven wat de door het korps gewenste
houding en het door het korps gewenste gedrag is van
de medewerkers. Ook een klimaat waarin grondhouding en (on-)gewenst gedrag bespreekbaar zijn en
men zich bewust is van het belang van deze
begrippen dient te worden ontwikkeld.
In de nieuwe politieregio's zullen hoge eisen
gesteld worden aan een deskundig optreden van
politiemensen. Dit betekent in ieder geval dat de
sleutelrol die leidinggevenden hierbij spelen
benadrukt moet -worden, door met name aan hun
vakbekwaamheid eisen te stellen. Gelet op de
klachten van de burgerij en het toenemend gevaar
van afglijden en corruptie is een preventieve
benadering ('voorkomen is beter dan genezen') een
eerste vereiste. Ook op andere terreinen zullen `kwaliteitszorg' en lwaliteitsmanagemene als aspecten van
kwaliteitsbeleid in de politie-organisatie een grotere
rol gaan spelen.
Om ieder lid van de politie-organisatie op de
hoogte te laten zijn van het gedrag dat van hem of
haar verwacht wordt moet duidelijk zijn wat (niet)
mag en kan en (on)gewenst is. Deze duidelijkheid kan
bereikt worden door kwaliteitsstandaards te ontwikkelen. Wat is de reactie van de organisatie als
kortingen bij de Chinees of kerstpakketten worden
geaccepteerd? Hoe gaat het korps om met onfatsoenlijk taalgebruik jegens de burger en een mensonwaardige behandeling van een arrestant? Wat is
onfatsoenlijk en mensonwaardig? Prive-bezoek aan
horeca-gelegenheden waarvan bekend is dat daar in
drugs gehandeld wordt is uit den boze; wat gebeurt
er als men zich daaraan niet houdt? Er behoort
rapportageplicht te zijn over ieder contact met een
informant, waarbij bijvoorbeeld overplaatsing als
sanctie op overtreding zou kunnen staan. Geldelijke
extra beloning als volgens de regels verkregen informatie leidt tot opheldering van een ernstig delict.
Duidelijkheid over de wijze waarop het uniform
gedragen moet worden. Een verplichte cursus `klantgerichtheid' als een vervolg op een terechte klacht
over een onwelwillende behandeling van een burger.
Het effect van kwaliteitsstandaards zal zijn dat een
juiste grondhouding in relatie tot werkwijze en gedrag
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bevorderd wordt. Natuurlijk zijn deze standaards
thans al voor een deel aanwezig in wetten,
voorschriften en functieprofielen. Absolute
voorwaarde is dat duidelijk dient te zijn hoe
omgegaan wordt met (kwaliteits)normafwijkend
gedrag. Houding en handelen van de korpsleiding
zijn daarbij van essentieel belang. Aan het bevorderen
van gewenst gedrag wordt tot op heden betrekkelijk
weinig gedaan. Tot op heden werd alleen bij sterk
normafwijkend gedrag (bijvoorbeeld corruptie) een
repressieve benadering gekozen die praktisch vaak
leek te ontkennen dat ook de organisatie een
verplichtende rol heeft in de richting van de
medewerkers. Repressief optreden, hoe noodzakelijk
soms ook, is in dit kader te vergelijken met het
spreekwoordelijk 'dempen van de put' nadat het kalf
verdronken is en bestrijdt vaak slechts symptomen.
Het is dan ook van groot belang een dynamisch
model voor kwaliteitszorg te ontwikkelen waarbij het
accent verlegd wordt van repressie naar correctie en
preventie.
Ook houdt kwaliteitszorg in een voortdurend
proces van ijken en herijken van de geldende normen,
waarbij een permanente investering van de
politie-organisatie nodig is. Een van de belangrijkste
instrumenten daarbij is een evenwichtige waardering
en sanctionering van positief en negatief gedrag.
In een model waarin kwaliteitszorg centraal staat
spelen vier kernbegrippen, elk met hun eigen
dynamiek en elkaar beinvloedend, een cruciale rol:
selectie, grondhouding, opleiding en leidinggeven.
Selectie dient plaats te vinden op basis van de juiste
functiekarakteristieken en consensus over de
gewenste (persoonlijke) eigenschappen van de nieuwe
medewerker. Kwaliteit dient hierbij te alien tijde te
prevaleren boven kwantiteit. Voor de grondhouding
van sollicitanten dient derhalve een duidelijk
toetsingskader te worden ontworpen. Opleidingsprogramma's moeten ontwikkeld en/of aangepast
worden om, zowel voorafgaand aan als tijdens de
functie-uitoefening, professioneel optreden en de
juiste werkinstelling te bevorderen. De gewenste
grondhouding dient het centrale thema van een
opleiding te zijn.
Leidinggevenden hebben een sleutelrol en behoren
op hun functioneren te worden aangesproken en zich
bewust te zijn van het belang van voorbeeldgedrag.
Zij zullen op hun beurt veel nadrukkelijker dan tot op
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heden medewerkers moeten aanspreken op houding
en gedrag; daarnaast moeten procedures ontwikkeld
worden die bijdragen aan een juiste houding en het
gewenste gedrag.
Op basis van het bovenstaande dient een politiekorps naar mijn opvatting voor de volgende uitgangspunten te kiezen:
- ontwikkel een integrate benadering van kwaliteitszorg, waarbij er een optimale balans is tussen
preventie, correctie en repressie;
- start of handhaaf niet een afdeling interne zaken,
maar richt een ondersteunende eenheid kwaliteitszorg
op, onder te brengen op strategisch korpsniveau;
- belast deze eenheid - die bij profit-ondernemingen
al veel vaker aanwezig is - met de taak om door
middel van signaleren en stimuleren er zorg voor te
dragen dat in het korps kwaliteitstandaards worden
ontwikkeld, deze normen worden nageleefd en kwaliteitsdenken gemeengoed wordt. Een dergelijke
eenheid dient ondersteunend en voorwaardenscheppend naar de organisatie werkzaam te zijn;
- laat overschrijding van de genoemde standaards zo
nodig volgen door actie van deze eenheid, die
daarvoor gekwalificeerd personeel beschikbaar heeft
of dit op ad hoc basis kan recruteren.
Wanneer zich bijvoorbeeld een mogelijk geval van
corruptie voordoet kan aldus zowel richting corrupte
medewerker onderzoek worden verricht als het
onderdeel waar deze `ernstige overschrijding van de
kwaliteitsstandaards' plaatsvond op bedrijfsvoering
worden doorgelicht en dringende aanbevelingen
worden gedaan.
De eenheid heeft dus permanente en oproepbare
medewerkers. Indien kwaliteitstandaards worden
overtreden roept de betreffende chef van het
onderdeel de kwaliteitsmanager van deze eenheid bij
zich die zich vervolgens buigt over een oplossing 'op
maat'. De kwaliteitsmanager heeft de vrijheid om te
rapporteren zowel naar de betreffende districts- of
afdelingschef als naar de korpsleiding. Zijn er
bijvoorbeeld klachten over het aannemen van geld
van een seksbaas door een zedenrechercheur dan kan
een onderzoeksteam samengesteld worden uit gekwalificeerde politiemensen die de subcultuur waar zich
dit afspeelt kennen, een gedegen recherche-ervaring
hebben en erbij gebaat zijn dat twijfel over de
integriteit van een bepaalde afdeling wordt weggeBestrijding politiele corruptie
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nomen. Organisatie- en personeelsfunctionarissen
kunnen in het team rechtspositionele consequenties
op een rij zetten. Ook onderzoeken zij welke
oorzaken van het gedrag terug te voeren zijn op
zwakheden in de organisatie- of afdelingsstructuur. Is
er een gebrek geweest aan begeleiding en is dat terug
te voeren op het falen van een chef? Wat is de meest
effectieve actie in de richting van die chef? Een
onderzoek in deze zin zal veel breder en effectiever
zijn, omdat de (snel verkregen) onderzoeksuitkomst
zich niet beperkt tot een strafvervolging van de
betrokken rechercheur, maar ook aanbevelingen doet
om nieuwe ellende te voorkomen en anderen op hun
falen in begeleiding corrigeert.
De voordelen van een dergelijke lwaliteitseenheid'
zijn:
- een `sectie stiekem'(= bureau interne zaken) - met
alle nadelen vandien - is afwezig;
- ieder gekwalificeerd korpslid kan gevraagd worden
een onderzoek te verrichten;
- iedere `kwaal' kan met een gericht recept in plaats
van een standaardoplossing bestreden worden;
De aanpak van kwaliteitszorg zou als volgt kunnen
zijn:
- een (oproepbare) eenheid vormen die, zowel in
opdracht van korps- als afdelingsleiding repressieve
onderzoeken voor haar rekening kan nemen;
- manifest maken en toetsen van reeds aanwezige
kwaliteitstandaards;
- ontwikkelen van nieuwe standaards;
- toetsen van functie-eisen voor leidinggevenden;
- (her-)ijken van selectieprocedures instroom en
doorstroom en voorstellen doen om selecteurs te
trainen de juiste grondhouding en gewenste eigenschappen/kwaliteiten te kunnen meten;
- het met (vertegenwoordigers van) afdelingschefs en
medewerkers van afdelingen Vorming en Opleiding
ontwikkelen van een doelgerichte cursus voor
zittende leidinggevende functionarissen, waarin zij
zich zowel bewust worden van hun eigen houding en
gedrag als waarin zij leren een ongewenste houding
en ongewenst gedrag van medewerkers te onderkennen en bij te sturen;
- overleg plegen met daarvoor in aanmerking
komende externe instanties (bedrijven, bestuur, 0.M.,
Procureur-Generaal, enzovoort);
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— ontwikkelen van uit te voeren kwaliteitsprogramma's, respectievelijk daartoe voorstellen te doen.
De rol van de Rijksrecherche is hiermee niet uitgespeeld maar kan beperkt worden tot die van een van
de beschikbare mogelijkheden indien repressief
onderzoek nodig is. Als we willen kunnen we politiecorruptie tot op een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Ook hier gaat de 'cost voor de baet' en zal
in mensen geInvesteerd moeten worden. Er zal
permanent duidelijk moeten zijn wat (on-)gewenst
gedrag is. Geeft de Nederlandse politie onvoldoende
prioriteit aan de preventieve aanpak van
politie-corruptie dan zal zij op termijn onaangenaam
worden getroffen door tat van corruptie-affaires
waardoor haar betrouwbaarheid daalt en haar
slagkracht afneemt.
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Alles wat je zegt...!
Visie van politiemensen op de rijksrecherche

M.Th.M. Marchand en B.G. Wennekendonk*

Inleiding

Om de politietaak, zoals die omschreven is in
artikel 28 van de Politiewet, goed te kunnen uitvoeren
kan de politie wettelijke dwangmiddelen toepassen.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het aanhouden van
verdachten en het inbeslagnemen van goederen. Deze
bevoegdheden zijn geregeld in het Wetboek van Strafvordering en kunnen als ze worden toegepast diep
ingrijpen in de persoonlijke vrijheid en levenssfeer
van de burger. Daarnaast is de politie de dienst
waarin zich het monopolie van de legitieme fysieke
geweldsaanwending van de overheid concentreert.
Door deze strafvorderlijke bevoegdheden en de
mogelijkheid deze door middel van fysiek geweld te
effectueren, beschikt de politie binnen onze
maatschappij over een aanzienlijke macht. Nu kan
een democratische rechtsorde niet bestaan als er zich
een (machts)apparaat in de staat bevindt waarop geen
controle kan worden uitgeoefend. Dit betekent dat er
controle op de politie behoort te zijn om de democratische rechtsbeginselen te waarborgen. Om die
controle vorm te geven heeft de overheid vele regels
opgesteld om ervoor te zorgen dat politiemensen zich
op de juiste manier met de juiste zaken bezig houden.
Echter, het vaststellen van regels is wel een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor
controle op het politie-apparaat. Regels kunnen
worden overtreden en overtredingen door politiemensen kunnen een bedreiging opleveren voor de
rechtszekerheid van de burger. Het naleven van de
regels moet dus worden gecontroleerd.
In beginsel zijn er twee vormen van controle.
Intern, binnen het politieapparaat, wordt de naleving
* De auteurs zijn respectievelijk werkzaam bij de gemeentepolitie van Haarlem en Rotterdam.
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van de regels gecontroleerd via de hierarchie.
Daarnaast heeft de overheid een aantal organen en
instanties aangewezen als externe controleurs van het
politie-optreden. Een daarvan is de rijksrecherche.
Wanneer komt de rijksrecherche voor de politie
(daar dit instituut ook het onderzoeksapparaat is voor
alle Nederlandse overheids-, en semi-overheidsdiensten) in beeld? Hierin is een grove tweedeling te
maken. Er worden door de rijksrecherche onderzoeken ingesteld naar ambtsverrichtingen van politiemensen (bijvoorbeeld het aanwenden van
(vuurwapen)geweld en het overschrijden of verkeerd
toepasssen van bevoegdheden) en onderzoeken naar
vermeende corruptieve, danwel andere strafbare
handelingen van politiemensen.
Met betrekking tot de corruptie geldt: politiemensen komen vrijwel dagelijks in aanraking met
(ongewenste) situaties. Deze situaties lopen uiteen
van het constateren van een eenvoudige verkeersovertreding tot bijvoorbeeld het stuiten op vormen van
georganiseerde criminaliteit. Er wordt van de
politieman op dergelijke momenten verwacht op te
treden, hetgeen kan inhouden dat de overtreder onder
andere financieel wordt getroffen. Voorbeelden zijn
boetes, inkomstenderving door het negatief adviseren
op verzoeken/aanvragen, inbeslagnemen van geld en
goederen en ga zo maar door.
Nu zal het in geval van de eenvoudige verkeersovertreder niet zo'n vaart lopen, maar in de wereld
van de georganiseerde criminaliteit gaat veel geld om,
waarbij het er de organisatoren daarvan vermoedelijk
veel aan gelegen is dat zo te houden. Op het moment
dat een politieman in deze wereld binnenkomt, kan
zijn macht worden weerstaan door de macht van het
geld. Het gevaar voor corruptie is aanwezig. Politiemensen kunnen worden bewogen om in ruil voor 'het
door de vingers zien van bepaalde activiteiten' geld,
goederen of diensten te accepteren. Dit inschattende
maakt dat een controle- en onderzoeksapparaat als de
rijksrecherche een noodzakelijk gegeven is.
In deze inleiding is de naam rijksrecherche reeds
enige malen gevallen en mogelijk rijst de vraag in
welke periode dit instituut eigenlijk ontstaan is? De
rijksrecherche kent een vrij geheimzinnig verleden. In
1897 schreef de toenmalige minister van Justitie een
brief aan de Koningin, waarin hij zijn bezorgdheid
kenbaar maakte over enkele zware misdrijven die de
politie niet bleek te kunnen oplossen. Hij weet dit
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vooral aan het gemis van voldoende bekwame en
goed toegeruste (politie)ambtenaren. Hij vond het
daarom wenselijk dat er bij de rijksveldwacht rechercheurs benoemd zouden worden die zich hoofdzakelijk bezig moesten gaan houden met de opsporing
van dergelijke misdrijven. Verder zouden zij alleen
worden belast met `werkzaamheden die hen door of
vanwege de minister van Justitie worden
opgedragen'.
In het Koninklijk Besluit van 24 maart 1897, dat
het mogelijk maakte dergelijke rechercheurs te
benoemen, stond dat zij onder de onmiddellijke
bevelen van de procureur-generaal, fungerend
directeur van politie, stonden. Het was vooral deze
vage en mysterieuze functie-omschrijving (over de
taak werd al helemaal niets gezegd) die de basis legde
voor de geheimzinnigheid die rond de rijksveldwachters-rechercheurs zou gaan hangen en waarvan
zij maar moeizaam los blijken te kunnen komen. Dit
leidde er ondermeer toe dat de eerste rijksveldwachter-rechercheurs hoofdzakelijk als een soort
geheime, politieke politie werden ingezet. Fijnaut
(1979) geeft aan dat archiefonderzoek in deze richting
wijst. Ook binnen de bevolking waren er groepen die
deze rechercheurs als zodanig zagen. Een militante
brochure uit 1902 schrijft hierover: `Uit de rijksveldwachters worden gekozen de rijksrechercheurs, die bij
niemand bekend zijn en van wie niemand hun
werkkring kent. Hun enige en onmiddellijke chef is
vermoedelijk de minister van Justitie. Zijn het soms
politieke speurders? Niemand weet het.'
In 1929 schrijft Rutgers van der Loeff (raadsheer bij
het Hof van Amsterdam) over de rijksrecherche: `Uit
de praktijk is echter bekend, dat zij van de
procureur-generaal opdrachten ontvangen van de
meest uiteenlopende aard en deze de inlichtingen
verschaffen, die hij als fungerend directeur nodig
oordeelt, alsook dat de van hun bevindingen
opgemaakte relazen, rapporten en verbalen of hoe
deze bescheiden ook mogen worden genoemd, strikt
geheim zijn. Ook dragen zij geen uniform en zijn zij
als zodanig bij het publiek niet bekend. Natuurlijk
werken zij zoveel mogelijk achter de schermen en
bewaren zij een streng incognito. De rust en de
veiligheid van de staat en de bescherming van
personen en goederen zouden zonder een geheime
politiedienst niet voldoende zijn gewaarborgd. In
zoverre zal men zich bij het incognito der rijksre-
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cherche en de geheimhouding van haar bevindingen
hebben neer te leggen.' Hieruit komt naar voren, dat
het opsporingsapparaat van de procureur-generaal
zich blijkbaar aan (democratische) controle kon
onttrekken!
Allereerst zal in dit artikel aandacht worden
besteed aan de huidige organisatie van de rijksrecherche en de taken die haar toebedeeld zijn, de
criteria die gelden voor het inzetten van de rijksrecherche en de procedure tot het instellen van een
onderzoek. Tevens komen aan de orde de moeilijkheden die onderzoeken door de rijksrecherche met
zich meebrengen voor zowel de politiemensen, die als
lijdend voorwerp fungeren, als hun chefs en de
rijksrechercheurs. Met name valt hierbij te denken
aan het spanningsveld tussen de mededelingsplicht
van de ambtenaar op grond van de Ambtsinstructie
en het zwijgrecht, dat de politieman in geval van een
strafrechtelijk onderzoek op basis van het Wetboek
van Strafvordering toekomt. Vervolgens wordt vooral
ingegaan op hoe politiemensen hun contact met de
rijksrecherche hebben ervaren en hebben beoordeeld.
Hierbij komen een aantal structurele knelpunten in
de relatie rijksrecherche-politie naar voren. Tenslotte
zullen we in het kort aangeven welke conclusies we
uit het onderzoek hebben getrokken en welke
wijzigingen onzes inziens in onder andere de
procedure aangebracht zouden kunnen worden om
enkele van de gesignaleerde knelpunten weg te
nemen.
Dit artikel is een verkorte en aangepaste weergave
van het verslag van de studie die wij in het kader van
onze afstudeeropdracht aan de Nederlandse Politie
Academie hebben verricht. Dit verslag is in boekvorm
uitgegeven onder de titel De relatie palitie-rificsrecherehe. (Marchand, Wennekendonk, 1990) Door deze
studie wilden we achterhalen of de stelling juist is,
dat de relatie tussen de beide diensten slecht is en zo
ja, welke factoren hierin een rol spelen en welke
daarvan te beinvioeden zijn, zodat die relatie wellicht
verbeterd kan worden. In deze studie stond centraal
de wijze waarop bij de politiemensen de beeldvorming over de rijksrecherche tot stand kwam en
hoe de relatie werd beoordeeld.
Wij hebben dit onderzocht door drie groepen te
enqueteren en te interviewen: politiemensen zonder
enige ervaring met de rijksrecherche, politiemensen
die deze ervaring wel hebben en rijksrechercheurs,
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die de onderzoeken uitvoeren. In dit artikel worden
met name de meningen en gevoelens van de
ervaringsdeskundige politiemensen weergegeven.
Doordat dit themanummer zich specifiek richt op
corruptie zou het beeld kunnen ontstaan dat wij in
onze studie ons ook daarmee hebben beziggehouden.
Dit is echter niet juist. Wij waren geInteresseerd in de
knelpunten in het contact tussen politiemensen en
rijksrechercheurs. Wij hebben dan ook geen enkel
onderscheid gemaakt in de aard van de incidenten
waardoor politiemensen in aanraking kwamen met de
rijksrecherche.
De rijksrecherche
Organisatie

De rijksrecherche is, zoals de naam al aangeeft, een
landelijk opererende organisatie en bestaat uit vijf
eenheden, die, voor wat betreft hun werkgebied, elk
gekoppeld zijn aan het ressort van de
procureur-generaal. De procureur-generaal, in zijn
functie als directeur van politie, beschikt daardoor
over een eigen onderzoeksapparaat. Er werken in
totaal 46 executieve ambtenaren bij deze vijf
eenheden, die in deze functie bijzonder ambtenaar
van rijkspolitie zijn. De rijksrecherche kent de
volgende rangen en functies: aan iedere
procureur-generaal is een commissaris van rijkspolitie
le klasse toegevoegd, die een adviserende taak in
politie-aangelegenheden heeft. Hoewel hij niet direct
tot het rijksrecherche-apparaat behoort, geeft dit
adviseurschap hem wel grote en bepalende invloed
op het beleid dat door de rijksrecherche wordt
gevoerd. De dagelijkse leiding van een eenheid berust
meestal bij een commissaris van rijkspolitie.
Daarnaast kent men nog de rangen van inspecteur
der rijksrecherche (met een uitloop naar een le
klasseschap) en de rang van rijksrechercheur.
Taken

Volgens de taakbeschikking' heeft de rijksrecherche tot taak om onderzoeken te doen en bijstand
te verlenen in opdracht van de procureur-generaal,
fungerend directeur van politie. Omdat deze
omschrijving zeer algemeen en vaag is, concentreren
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wij ons op de (deel)taak van de rijksrecherche die
voor dit artikel van belang is en waarvoor de
procureur-generaal onder andere dit
recherche-apparaat ter beschikking heeft: namelijk
het zorgen voor een correcte opsporing en vervolging
van strafbare feiten en hun daders. Ter verduidelijking: de rijksrecherche wordt dus belast met onderzoeken naar ambtsverrichtingen, frauduleuze, corruptieve en andere strafbare handelingen van ambtenaren binnen het gehele overheidsapparaat. Zij is er
dus niet alleen voor om binnen politie-organisaties
onderzoeken te verrichten.
De rijksrecherche kent controle- en onderzoekswerkzaamheden. Zij controleert de vuurwapen- en
vreemdelingenadministraties van de plaatselijke
politic en van de gemeenten. Deze werkzaamheden
vergen ongeveer tien procent van de beschikbare tijd.
De onderzoeken die de rijksrecherche uitvoert
concentreren zich voornamelijk op de strafrechtelijke
onderzoeken naar gedragingen van overheidspersoneel (waaronder politiemensen), die, in geval van
politiepersoneel, onder andere naar aanleiding van
klachten en/of vuurwapen- en ander geweldgebruik
naar voren komen.
Onderzoeken tegen politiemensen kunnen
betrekking hebben op alle mogelijke gedragingen of
juist op het nalaten daarvan. Hierin is wel een grof
onderscheid te maken in onderzoeken naar
aanleiding van zogenaamde ambtsverrichtingen
(onder andere geweldsaanwending, verkeerd gebruik
van bevoegdheden) en onderzoeken die worden
gestart nadat er vermoedens van corruptieve danwel
andere strafbare handelingen door politiemensen
gerezen zijn. De uitvoering van deze onderzoeken
kost veel tijd. De rijksrecherche doet zelf een
voorzichtige schatting dat ongeveer 85% van haar tijd
in deze werkzaamheden wordt gestoken. 2 Door de
aard en hoeveelheid van deze werkzaamheden,
bepalen deze sterk het gezicht van de rijksrecherche.
Inzetcriteria

Uit de ministeriele circulaire van 17 januari 1969 ,
blijkt dat het inschakelen van de rijksrecherche vooral
bedoeld is om al bij voorbaat de objectiviteit van het
(strafrechtelijke) onderzoek zeker te stellen. Als
onderzoek door medewerkers van het eigen korps de
indruk van partijdigheid kan wekken, dient de rijksre80
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cherche te worden ingezet. Dit omdat het anders ten
koste zou kunnen gaan van het vertrouwen in de
integriteit van het politie-apparaat in het algemeen en
van de acceptatie van de beslissing, die over
betrokkene wordt genomen, in het bijzonder. Naast
dit objectiviteitscriterium wordt de maatstaf van
distantie gehanteerd. De rijksrechercheurs hebben een
grotere afstand tot de te onderzoeken politieambtenaar dan de eigen korpsleden. Hun inzet voorkomt
dan dat de verhoudingen in dat korps, waar een
onderzoek moet worden verricht, ontwricht raken.
Vooral in de kleine korpsen kan een onderzoek
door eigen medewerkers een negatieve invloed op de
onderlinge verhoudingen hebben. In de praktijk komt
het er veelal op neer, dat strafrechtelijke onderzoeken
als regel door de rijksrecherche worden verricht en
dat disciplinaire onderzoeken door medewerkers van
het eigen korps worden uitgevoerd, tenzij de
procureur-generaal anders beslist (ook weer met het
oog op interne verhoudingen).
Procedure
Een belangrijk gegeven is dat onderzoeken door de
rijksrecherche, na een verzoek van de betrokken
hoofdofficier, op last van de procureur-generaal
worden ingesteld. De rijksrecherche stelt dus nooit op
eigen initiatief een onderzoek in! De beslissing om
een onderzoek in te stellen berust dus in eerste
instantie bij de hoofdofficier van justitie, die zich, na
overleg met de politiechef en/of burgemeester, tot de
procureur-generaal wendt. Deze beslist uiteindelijk
over het al dan niet inzetten. Wordt er tot inzet
besloten, dan wordt de dagelijkse leiding van de
rijksrecherche opgedragen om voor de aanvang van
het onderzoek overleg te plegen met de hoofdofficier
van justitie.
Uit de geschetste procedure blijkt, dat er, voordat
er tot inzet wordt besloten, overleg wordt gevoerd
tussen hoofdofficier enerzijds en politiechef en/of
burgemeester anderzijds. Dit overleg moet uitsluitsel
geven over het al dan niet instellen van een
onderzoek en zo ja, of dit dan een strafrechtelijk
onderzoek of een disciplinair onderzoek gaat worden
en wie de uitvoering van het onderzoek op zich
neemt. Dit overleg is een zeer belangrijk onderdeel
van het onderzoekstraject. Indien te snel wordt beslist
een disciplinair onderzoek in te stellen en later blijkt
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dat een strafrechtelijk onderzoek noodzakelijk blijkt,
kan deze omschakeling grote gevolgen hebben voor
de betrokken ambtenaar en het onderzoek. Met name
het zwijgrecht tijdens strafrechtelijke onderzoeken
komt hierdoor in het gedrang. Daarom benadrukt de
eerder aangehaalde circulaire dat het incident van
alle kanten moet worden belicht en waarschuwt voor
een lichtvaardige besluitvorming.
Hiermee zijn we aangekomen bij een essentieel
onderdeel in het onderzoekstraject, namelijk het
spanningsveld tussen de spreek- c.q. mededelingsplicht vanuit de Ambtsinstructie en het zwijgrecht
ingevolge Strafvordering.
Zwhgrecht en mededelingsplicht
De politieambtenaar heeft als werknemer in een
(politie)organisatie de plicht zijn werkgever volledig
in te lichten over alles wat zich in een bepaalde
werksituatie heeft voorgedaan. Blonk (1981) geeft een
aantal argumenten die deze verantwoordingsplicht
onderbouwt. Ten eerste heeft de korpsbeheerder het
recht om in een interne instructie zijn medewerkers
de plicht op te leggen zich te verantwoorden. Dit is
voor de leiding van een organisatie een noodzakelijk
middel om deze te kunnen (bege)leiden en sturen.
Ten tweede vloeit die verantwoordingsplicht voort uit
een aantal, niet expliciet verwoordde, ethische
normen, die besloten in de ambtseed c.q. -belofte die
iedere ambtenaar aflegt bij het aanvaarden van zijn
ambt.
Ten derde handelt een politieambtenaar in strijd
met een aantal normen uit de Ambtsinstructie,
wanneer hij zwijgt over zaken waarover hem vragen
worden gesteld. Tenslotte geeft artikel 89, 2e lid van
het Ambtenarenreglement aan, dat geheimhoudingsplicht niet bestaat tegenover hem aan wie de
ambtenaar volgens de wet of ambtshalve tot
mededeling verplicht is.
De plicht tot het afleggen van verantwoording komt
vooral naar voren bij onderzoek naar politieoptreden
(klachten en/of geweldgebruik). Een en ander kan
ertoe leiden dat een politieambtenaar gedwongen
wordt informatie te geven, waardoor hij verdachte
kan worden in de zin van artikel 27 van het Wetboek
van Strafvordering. Voor veel politiemensen zal in
deze situatie een spanningsveld ontstaan tussen het
zwijgrecht, op grond van artikel 29 van het Wetboek
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van Strafvordering, en de genoemde mededelingsplicht.
Hierdoor kan hij onder grote psychische druk
komen te staan. Enerzijds kan hij zich beroepen op
zijn zwijgrecht, maar anderzijds zal hij zich sterk
bewust zijn van zijn normen en de verantwoordelijkheden die hij op zich heeft genomen bij de
aanvaarding van zijn ambt, die hem onder andere
opleggen openheid van zaken te geven. Vanuit de
juridische optiek komt de vraag naar boven of de
resultaten van de spreekplicht gebruikt kunnen
worden in het strafrechtelijke traject. Wij hebben
geen (wet)teksten of jurisprudentie kunnen vinden
waarin dit wordt verboden. Integendeel, de rechtercommissaris heeft zelfs de bevoegdheid bijvoorbeeld
de chef van de betrokkene als getuige te horen. Deze
getuige is verplicht te verschijnen en de waarheid te
vertellen. Hij kan zich niet op en verschoningsrecht
beroepen. De rechter-commissaris kan ook rapporten
en dergelijke over het incident inbeslagnemen en
zonodig de uitlevering ervan vorderen.
De volgende vraag is of het ethisch aanvaardbaar is
dat de resultaten van de verantwoordingsplicht
gebruikt worden in het strafrechtelijke onderzoek?
Ook daar geeft de literatuur geen overtuigend
oordeel. Wij zijn met betrekking hiertoe dezelfde
mening toegedaan als de commissie Heijder. Deze
geeft aan dat indien het verhorend orgaan redelijkerwijs kan vermoeden dat de betrokken ambtenaar
als verdachte kan worden aangemerkt, dit orgaan de
betrokkene ook als zodanig moet behandelen. Het
toch starten of het voortzetten van het onderzoek
onder het regime van de verantwoordingsplicht zou
dan onrechtmatig verkregen bewijs opleveren. Bovenstaande geeft het grote belang aan van het moment
dat beslist moet worden of er een onderzoek zal
volgen en zo ja, of dit een disciplinair danwel een
strafrechtelijk karakter krijgt.
Onderzoeksresultaten
Hieronder beschrijven we de belangrijkste resultaten van onze studie-opdracht. Wij gaan in op de
ervaringen van 51 politiemensen die ooit onderwerp
zijn geweest van een onderzoek door de rijksrecherche. De antwoorden van deze politiemensen zijn
verkregen door een enquete en interviews. Wij willen
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benadrukken dat het hierbij veelal gaat om meningen
en gevoelens die door deze politiemensen zijn
verwoord en vaak niet om feitenmateriaal dat wij
hebben kunnen controleren. Voor de goede orde
wijzen wij erop dat wij bij het onderzoek ook de
meningen hebben gevraagd (en gekregen) van 34
rijksrechercheurs, alsmede van 44 politiemensen die
zelf nooit met de rijksrecherche te maken hebben
gehad. Voorts hebben wij diverse irandbetrokkenen'
geInterviewd. Hun antwoorden blijven hier echter
onbesproken.
Relatie politie-ruksrecherche
Van de 51 politie-ambtenaren omschreef 33% de
relatie tussen politie en rijksrecherche als zeer slecht
tot slecht, terwijI 20% deze als goed tot zeer goed
bestempelde. Het oordeel matig werd door de
grootste groep gegeven (43%). 4% had over genoemde
relatie geen mening. De politiemensen die de relatie
als slecht beoordeelden gaven daarvoor uiteenlopende redenen. Veel politiemensen koesteren een
wantrouwen tegenover de rijksrecherche. Dit wordt
nog eens gevoed door de sterke verhalen- en geruchtenstromen, die binnen politieorganisaties bestaan.
Die verhalen hebben een sterke invloed op de mening
van de politieambtenaar en ze drukken hun stempel
op hun opstelling in een (eventueel) onderzoek. Ook
kwam naar voren dat de onbekendheid met de
redenen waarom de rijksrecherche ingeschakeld is,
een factor is die de relatie niet ten goede komt. Een
andere reden is dat rijksrechercheurs politiemensen
autoritair en afstandelijk benaderen. Men verwijt de
rijksrechercheurs bovendien bevooroordeeldheid en
oneerlijkheid. Tevens is de geslotenheid van rijksrechercheurs voor, tijdens en na het onderzoek een
doom in het oog. Men doelt hier vooral op het veelal
ontbreken van informatie over de te volgen
procedure.
De politieambtenaren die de relatie tussen politie
en rijksrecherche goed vonden, blijken zich
nauwelijks te laten leiden door de verhalen die in de
wandelgangen rondgaan. Zij stelden zich tijdens het
onderzoek zo onbevangen mogelijk op, zodat er een
beter contact kon ontstaan tussen betrokkenen.
Bovendien hadden deze politiemensen een duidelijk
beeld van de gang van zaken tijdens het onderzoek en
van de werkwijze van de rijksrecherche.
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Het grootste gedeelte (bijna 90%) van de politicmensen gaf trouwens te kennen, dat men grote
waarde hecht aan een goede verstandhouding met de
rijksrecherche. Een goede relatie zou namelijk het
wantrouwen ten opzichte van de rijksrechercheurs
kunnen wegnemen. Bovendien is een goede verstandhouding in het belang van het optreden van de agent
op straat en van de rechtsbescherming van de burger.
De rijksrechercheur zou volgens hen zijn controlerende taak optimaal kunnen uitvoeren en dus een
beter produkt kunnen leveren. Daarnaast zou er bij
de politiemensen minder sprake zijn van angst en
onzekerheid bij een eventueel onderzoek.
Ruim de helft van de ondervraagde politiemensen
wenst een aparte status voor de politiefunctionaris
die door het verrichten van een ambtshandeling als
verdachte wordt aangemerkt. Als reden gaven zij
daarbij op dat men als politieambtenaar in bepaalde
situaties, mede gelet op de Ambtsinstructie (hier
wordt de `oude' instructie bedoeld) verplicht is te
handelen. Bij dergelijke verrichtingen heeft de
politieman niet de intentie om een strafbaar feit te
plegen, hetgeen volgens deze groep politiemensen
reden is om politie-ambtenaren in dit soort situaties
niet gelijk te stellen met een `gewone' verdachte. Daar
komt nog bij dat de gevolgen van het zijn van
verdachte voor een politieman veel groter zijn dan
voor die `gewone' verdachte: schorsing, verminderd
carriereperspectief, matig tot slecht functioneren in
de periode dat er een onderzoek loopt.
Tegenover de groep voorstanders van een aparte
status staat de groep tegenstanders, die hun
denkbeelden als volgt beargumenteerden.
- Een aparte status wordt door het publiek niet
geaccepteerd.
- Er mag geen enkel verschil in behandeling zijn
tussen een politieambtenaar en een burger.
- Een aparte status kan afbreuk doen aan de
integriteit van het onderzoek en dus aan de integriteit
van de politie.
- Als je als politieambtenaar geen aanspraak kunt
doen op de status van verdachte mis je ook de
rechten die Strafvordering aan de verdachte toekent.
Met als gevolg een verminderde rechtsbescherming.
- Een bijzondere regeling doet afbreuk aan de eigen
verantwoordelijkheid van de politiemensen. Ze zijn
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goed opgeleid en dienen te weten waarmee ze bezig
zijn.
De 51 geenqueteerde politiemensen hebben in
totaal 64 maal met een strafrechtelijk onderzoek door
de rijksrecherche te maken gehad. Tien van hen zijn
meer dan eenmaal (maximaal 4 keer) als getuige of
verdachte bij een onderzoek betrokken geweest. In 46
van de 64 onderzoeken ging het om een ambtsverrichting. De 64 onderzoeken betroffen: schietincidenten (9, waarvan 5 met dodelijke afloop), verzetzaken, onderzoeken naar ME-optredens, mishandelingen, huisvredebreuk, wederrechtelijke vrijheidsberoving, diefstallen en verduisteringen (in dienstbetrekking) bedreiging, niet terechte aanhouding en het
nalaten van een ambtshandeling. In deze 64 onderzoeken werden de politie-ambtenaren 38 maal als
verdachte gehoord en 20 maal als getuige. Zes politiemensen zeiden tot op de dag van vandaag niet te
weten welke status zij bij de aanvang van het
onderzoek hadden. Ook gedurende het verhoor bleef
de status onduidelijk en warrig.
Het verhoor

Het merendeel van de verhoren speelde zich af in
het politiebureau waar de betrokkene werkt. De
overige betrokkenen werden gehoord in het
ziekenhuis, thuis, in het gerechtsgebouw, bij de
rijksrecherche, op het parket van de
procureur-generaal danwel de oflicier van justitie.
Slechts een klein aantal van de politiemensen die op
de eigen werkplek zijn gehoord, vonden deze plaats
nadelig. Men voelde zich te kijk gezet. Dat lag
trouwens niet alleen aan de rijksrechercheurs. Zo
kreeg een van de betrokkenen bij het ochtendappel in
aanwezigheid van veertig collega's te horen dat de
rijksrecherche vandaag voor hem zou komen. 'Een
oordeel was snel geveld', aldus de betrokkene.
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de gemiddelde
politiefunctionaris een verklaard tegenstander is van
het toelaten van een raadsman bij het verhoor. Maar
hoe denkt de politieman die zelf als verdachte wordt
gehoord hierover? Tien politiemensen vroegen de
verhorende rijksrechercheurs om hun raadsman toe te
staan bij het verhoor aanwezig te zijn. In slechts drie
gevallen werd dit verzoek gehonoreerd, waarvan
tweemaal na zeer veel pijn en moeite, zoals betrok86
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kenen aangaven. De raadsman werd tweemaal bij een
verdachte- en eenmaal bij een getuigenverhoor toegelaten. De overige politiemensen hebben niet om de
aanwezigheid van een raadsman gevraagd. Redenen
hiervoor waren dat zij geen verdachte waren of dat zij
zich geen verdachte voelden. Ook wist een aantal niet
of zij verdachte danwel getuige waren. Ook werd als
reden opgegeven dat, doordat zij politieman zijn, zij
bekend zijn met de verhoortechnieken en daarom dus
(?) geen raadsman nodig hadden. Velen gaven aan
niets te verbergen te hebben en volledig aan het
onderzoek te willen meewerken en daarom geen
raadsman nodig te hebben. Anderen hebben er
eenvoudig niet aan gedacht. Slechts in zes van de 64
gevallen maakte de rijksrecherche gebruik van
dwangmiddelen. Het ging twee keer om een
aanhouding met daaropvolgend een inverzekeringstelling en vier keer om een inbeslagneming.
Van de politiemensen die als verdachte zijn
gehoord onderging de helft voor het verhoor door de
rijksrecherche een intern onderzoek. In bijna alle
gevallen werden er schriftelijke en mondelinge verklaringen afgelegd. In twintig van de in totaal 64 onderzoeken maakten de betrokkenen zelf rapporten
danwel processen-verbaal op van het incident. Dit
gebeurde in opdracht of op verzoek van een chef. In
vijftien gevallen zijn deze interne rapportages bij het
onderzoek door de rijksrecherche gebruikt. Dit illustreert op treffende wijze het probleem van het strafvorderlijke zwijgrecht en de ambtelijke mededelingsplicht.
De helft van de ondervraagde politiemensen vindt
dat dergelijke rapportages opgemaakt worden onder
een ander regime en daarom niet in het strafrechtelijke onderzoek gebruikt mogen worden. Daarbij
speelt de emotie ook een grote rot. Bijvoorbeeld in
geval van het opmaken van een rapportage direct na
een schietincident. Door de emotionele geladenheid
komen er zaken op papier, die, zo leert de ervaring,
in het latere onderzoek weer herroepen moeten
worden. Dit doet dan weer afbreuk aan de geloofwaardigheid, hetgeen voor de betrokken politieman
een negatief effect sorteert. Tenslotte wezen de
politiemensen erop, dat verklaringen tij dens een
intern onderzoek met een ander doel en in een andere
sfeer worden afgelegd dan verklaringen tij dens een
strafrechtelijk onderzoek door de rijksrecherche.
We vroegen ons af welk effect de mededeling niet
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tot antwoorden verplicht te zijn heeft op de als
verdachte gehoorde politieambtenaar. De uitslagen
van de enquete en de interviews schetsen een zeer
uiteenlopend beeld. Enerzijds blijkt dat het geven van
de cautie op de befit van de ondervraagden geen
enkel effect sorteerde. Men had er op gerekend en
men wist van tevoren al waar men aan toe was.
Sommigen vonden het wel een raar gevoel om de
cautie te krijgen, maar het speelde voor hen geen rol
van betekenis.
Anderzijds was voor 42% van de ondervraagden het
aanhoren van de cautie een schokkende en ingrijpende ervaring. Met name de politiefunctionarissen
die er niet op hadden gerekend dat ze als verdachte
zouden worden aangemerkt, werden door de
mededeling erg onzeker. Een van de politiemensen
verwoordde het als volgt: `Je valt in een diep gat. Je
zekerheden worden min of meer op de helling gezet.
Gevoelsmatig boor je niet meer bij de politie thuis.'
Aan de politiemensen is gevraagd de sfeer waarin
het verhoor zich heeft afgespeeld te schetsen. Tevens
hebben we naar de redenen gevraagd waarom volgens
hen het verhoor op die wijze was verlopen. Het
onderzoek wees uit dat de helft van de getuigenverhoren in een ontspannen en vriendelijke sfeer waren
verlopen. Er was sprake van een vriendelijke en open
benadering door de rijksrechercheurs, aldus de ondervraagde politiemensen. De overige verhoren verliepen
op een stugge en afstandelijke, soms zelfs vijandige
sfeer. De verhoren die in deze sfeer verliepen
betroffen veelal de verdachtenverhoren.
Kritiek van de politiemensen op de verhorende
rijksrechercheurs behelsde de suggestieve vraagstetting, waardoor de politiemensen zich in de vat
gelokt voelden. Een politieman schreef dat de rijksrechercheurs hem tot uitspraken trachtten te brengen
door opmerkingen als 'Korn, we doen toch allemaal
eens wat fout.' Ook vond men dat rijksrechercheurs
soms onvoldoende waren geinformeerd over de zaak.
Dit gegeven wekte bij de ondervraagden de nodige
irritatie. Anderen klaagden over de vooringenomenheid die de rijksrechercheurs tijdens de onderzoeken tentoonspreidden en over de afstandelijke en
onvriendelijke behandeling.
Belangrijkste oorzaak voor een stroef verlopend
verhoor is als de politieman in het ongewisse wordt
gelaten over de status van getuige danwel verdachte.
Overigens, de sfeer van het verhoor wordt niet altijd
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bepaald door de directe interactie tussen politieman
en rijksrechercheur. Invloeden van buitenaf spelen
hierbij ook een rot, zoals de eerder aangehaalde
omgevingsfactor (i.c. verhoord worden in het eigen
bureau). Een politieman vertelde ons dat hij, ondanks
het feit dat zijn contact met de rijksrechercheur stug
en onvriendelijk was geweest, geen fundamentele
kritiek had op de werkwijze van de rijksrechercheur.
Hij had problemen ondervonden met zijn korpschef,
die het verhoor onderbrak om hem, in bijzijn van die
rijksrechercheur, mee te delen dat hij voorlopig uit
zijn ambt was geschorst. En passant zei hij ook nog
dat voor hem de zaak at rond was. Voor de korpschef
was het duidelijk dat de politieman de dader was.
Het ligt voor de hand dat het optreden van de
korpschef een stempel drukte op de rest van de
verhoren.
Afhandeling van het onderzoek
Tegen een aantal politiemensen zijn gedurende het
onderzoek disciplinaire maatregelen genomen,
waaronder de maatregel schorsing. Uit de interviews
werd duidelijk hoe ingrijpend een schorsing kan zijn.
Zo vertelde een geschorste politieman, dat hij voor
zijn buren simuleerde dat hij gewoon naar zijn werk
ging door op de gebruikelijke tijdstippen weg te gaan
en thuis te komen. Hij reed met de auto een blokje
om en parkeerde de auto enkele straten verder.
's Avonds liep hij weer naar zijn auto toe en
parkeerde deze vervolgens weer voor de deur van zijn
woning.
Een kritiekpunt van de politiemensen op onderzoeken door de rijksrecherche betrof het chronische
gebrek aan informatie. In bijna 80% van de onderzoeken kreeg men nagenoeg geen informatie over de
stand van het onderzoek. Men moest bij voortduring
of bij de rijksrecherche, of bij justitie, of binnen het
eigen korps op informatie-jacht. Politiechefs
verscholen zich regelmatig achter de mededeling dat
zij het zelf ook niet wisten. Men verweet deze chefs
dan ook gebrek aan betrokkenheid en initiatief. Veel
van de genterviewde politiemensen gaven aan dat
juist die directe chef een grotere rol zou moeten
spelen in het opvragen en doorgeven van informatie.
Ongeveer hetzelfde gold met betrekking tot de
begeleiding van de politieman door zijn directe chef.
Dit liet veelal te wensen over. Het blijkt dat de
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politieman tijdens een onderzoek houvast zoekt en de
behoefte heeft om over de zaak te praten. Hiertoe ziet
hij een rol weggelegd voor zijn lijnchef.
Een opvallende uitkomst van de enquete en interviews was dat alle ondervraagden het erover eens
waren dat er een wettelijk vastgestelde termijn moet
komen waarbinnen de politieambtenaar de uitslag
van zijn onderzoek krijgt. Binnen deze termijn moet
duidelijk zijn of hij wel of niet wordt vervolgd. De
voorstellen voor een dergelijke termijn varieerden van
een tot drie maanden. De termijn wordt korter
naarmate de ernst van het felt toeneemt. Zo dringt
men bij schietincidenten, waarbij doden of gewonden
zijn gevallen, aan op een korte termijn (twee tot vier
weken). Het algemene gevoelen voor een snelle
behandeling van onderzoeken naar ambtsverrichtingen komt voort uit het felt dat de meeste ondervraagde politiemensen aangeven dat zij veel te lang in
onzekerheid hebben moeten zitten. Een van hen,
betrokkene bij een schietincident, moest zelfs elf
maanden wachten eer hij de beslissing met betrekking
tot vervolging vernam.

Conclusies
De conclusies die in het navolgende kort zullen
worden besproken, hebben betrekking op het totale,
door ons uitgevoerde onderzoek. Hieronder zullen
conclusies worden getrokken die om die reden niet
allemaal direct herleidbaar zijn tot de resultaten die
wij hiervoor hebben gegeven.
Een van de veronderstellingen bij de aanvang van
onze studie was dat de verhalen in de wandelgangen
van grote invloed zouden zijn op het denken van
politiemensen over de rijksrecherche en haar rechercheurs. Uit de studie kwam naar voren dat deze
verhalen, hoewel zeer sterk aanwezig in de
politie-organisaties, niet alleen het gematigd negatieve
denken over de rijksrecherche bepaalden. Er bleken
in de onderzoeksprocedure een aantal belangrijke,
structurele knelpunten naar voren te komen die van
grote invloed waren op het door politiemensen
gevormde beeld over de rijksrecherche. Het betreffen
met name de werkwijze van de rijksrecherche, de
wettelijke kaders waarbinnen onderzoeken zich
afspelen en de (dubbel)rollen die diverse actoren in
onderzoeken vervullen. De conclusies zullen in vogel90
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vlucht de revue passeren, waarbij de knelpunten kort
worden belicht.
Overigens kan de verstandhouding tussen de politie
en de rijksrecherche als matig worden betiteld. Dit
houdt in dat het gaat om een problematische
verstandhouding die op essentidle punten verbeterd
kan worden. De wens om deze te verbeteren blijkt bij
zowel politiemensen als rijksrechercheurs aanwezig te
zijn. De verstandhouding kenmerkt zich van
politiezijde door nogal wat wantrouwen, onbegrip en
onbekendheid met wat de rijksrecherche doet. Wij
hebben de indruk gekregen dat er onder politiemensen toch gematigder gedacht wordt over de
rijksrecherche dan de wandelgangenverhalen zouden
doen vermoeden. Mogelijk is dit een gevolg van het
feit, dat men zich in een schriftelijke en anonieme
enquete `vrijer' voelt een juister beeld te geven.
Zoals eerder aangehaald bestaat er een
spanningsveld tussen het zwijgrecht van de verdachte
en de mededelingsplicht van de politieambtenaar. Dit
wordt door veel politiemensen als knelpunt ervaren.
Verklaringen en informatie die zijn verkregen uit
onderzoeken die een disciplinair dan wel duidelijk
intern gericht karakter dragen, worden in een
behoorlijk aantal gevallen in het strafrechtelijke
onderzoek gebruikt. Politiechefs blijken zich niet
altijd te houden aan de richtlijn terughoudend te zijn
bij het op (laten) maken van rapporten en verklaringen, wanneer het waarschijnlijk mag worden
geacht dat een strafrechtelijk onderzoek zal volgen.
Onder het regime van de verantwoordingsplicht
wordt dan informatie aan het papier toevertrouwd die
het recht om te zwijgen ingevolge Strafvordering
uitholt en ondermijnt. Er spreekt overigens een zekere
tegenstrijdigheid uit ons onderzoek. Rijksrechercheurs
geven aan maar zelden gebruik te maken van informatie verkregen uit interne onderzoeken. Daarentegen meldden de erVaringsdeskundige politiemensen
dat dit relatief vaak gebeurt.
Het is moeilijk te achterhalen waar nu precies de
waarheid ligt. Rijksrechercheurs voeren - misschien
als een soort verkapte verdediging - aan dat als een
politieman zich op zijn zwijgrecht beroept, er op een
andere wijze achter de waarheid moet worden
gekomen. Dit kan bijvoorbeeld via de rechtercommissaris die tijdens een gerechtelijk vooronderzoek getuigen kan horen en stukken in beslag kan
nemen. Dus ook die verklaringen en rapporten die
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tijdens een intern onderzoek zijn opgemaakt.
Natuurlijk heeft de rechter-commissaris die
bevoegdheid. Dit geeft echter geen vrijbrief om die
informatie dan ook maar op voorhand te gebruiken.
Bij het strafvorderlijke zwijgrecht van de verdachte
politieambtenaar plaatsen wij overigens wel een
kanttekening. Onzes inziens is het voor hem een
betrekkelijk recht. Indien hij niet meewerkt aan een
onderzoek en zich op dit recht beroept, zal de schijn
zich tegen hem keren. Vanwege de dan blijvende
onduidelijkheid over zijn aandeel in de gebeurtenis
zal in een aantal gevallen worden besloten (disciplinaire) maatregelen zoals schorsing en overplaatsing
tegen hem te nemen. Het gebruikmaken van een recht
kan zodoende zware maatschappelijke gevolgen
hebben. Voor de gewone verdachte speelt dit in
mindere mate. Zijn werkgever wordt niet ingelicht, hij
kan (vaak) maatschappelijk blijven functioneren
etcetera. Een politieman zal dus eerder kiezen om
mee te werken aan een onderzoek. We zetten dan wel
vraagtekens bij het woord `Iciezen'.
De criteria voor inzet van de rijksrecherche zijn te
ruim en te abstract geformuleerd. De beleidsvrije
ruimte voor degenen die over inzet moeten beslissen
is onzes inziens te groot. Het werkt rechtsongelijkheid
en rechtsonzekerheid in de hand. Voorts geeft het de
rijksrechercheur het gevoel in sommige gevallen te
fungeren als puinruimer voor de politie(leiding) als
hij gebruikt wordt voor het verrichten van onderzoeken die disciplinair afgehandeld konden worden,
maar dit in verband met de `gevoeligheid van de
zaak' niet gebeurt of als zij niet geroepen worden
voor zaken die duidelijk `rijksrecherche-waardig' zijn.
Mede door de vaagheid van de inzetcriteria komt het
dus vooral aan op het overleg met betrekking tot de
inzet van de rijksrecherche tussen de korpschef en
burgemeester enerzijds en de hoofdofficier van justitie
anderzijds.
Door het ontbreken van duidelijke richtlijnen hangt
veel af van de wijze waarop en de mate waarin de
korpschef informatie kan en wil verstrekken. Hij bezit
op dat moment een duidelijke spilfunctie. Uit het
onderzoek komt naar voren dat er een duidelijke
onderschatting is van de belangrijkheid van het
beslismoment wel of geen inzet van de rijksrecherche.
Met andere woorden: (veelal) de beslissing tussen
strafrechtelijk en disciplinair onderzoek. Weer gelet
op de spanning tussen zwijgrecht en mededelings92
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plicht kunnen de gevolgen van een verkeerde
beslissing voor de betrokken politieman aanzienlijk
zijn.
De rolonduidelijkheid van de leidinggevende, met
name in interne onderzoeken en in de aanvangsfase
van (eventuele) strafrechtelijke onderzoeken, speelt
ook een belangrijke rot in de verstandhouding tussen
politie en rijksrecherche. De onzekerheid die deze
onduidelijkheid voor de politieman teweeg brengt,
wordt in een later stadium, als de rijksrecherche ten
tonele verschijnt, niet zelden op deze dienst
afgewenteld. Het is daardoor van invloed op de
manier waarop het onderzoek wordt beleefd en
beoordeeld. De leidinggevende heeft zowel een
hulpverlenende/begeleidende rot als een rot als
onderzoeker en opspoorder. Dit zorgt voor
verwarring en onzekerheid bij de politieambtenaar en
soms voor een gewetensconflict bij de leidinggevende.
De politieman weet niet met welke pet op de chef
voor hem zit: wit hij helpen of wit hij informatie
verzamelen? Is hij hierarchisch meerdere of opsporingsambtenaar?
De rolwisseling die de verdachte politieman zelf
doormaakt (van opsporingsambtenaar naar
opgespoorde ambtenaar c.q. verdachte) blijkt een
ingrijpende gebeurtenis te zijn voor een behoorlijk
aantal politiemensen. Met name als zij door het
verrichten van een ambtshandeling in de
verdachte-hoek zijn gekomen. Zij blijken meestal niet
goed op de hoogte van de procedure rond een rijksrecherche-onderzoek en met de werkwijze van de
rijksrecherche. Het blijkt dat de onzekerheid
daardoor (sterk en onnodig) toeneemt.
Het volgende knelpunt in het onderzoekstraject
blijkt de informatievoorziening te zijn. Deze is
volgens de betrokken politiemensen verre van ideaal.
Voor het chronische gebrek aan informatie gedurende
het onderzoek geldt hetzelfde als voor de hierboven
genoemde onduidelijke en wisselende rollen: het
veroorzaakt een niet noodzakelijke en in sommige
gevallen onverantwoorde spanningsopbouw. Dit geldt
niet alleen voor de informatiestroom naar de
betrokkene zelf, maar ook naar diens thuisfront. Als
een van de oorzaken hiervan wordt het ontbreken van
kennis van procedures en werkwijze van de rijksrecherche door leidinggevenden genoemd. Hierdoor
kan de begeleidende taak niet voldoende worden
uitgevoerd. Ook het O.M. speelt hierin een rot van
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betekenis. De politieman verkeert thans veel te lang
in onzekerheid voordat hij de uitslag van 'zijn'
onderzoek hoort. Het is begrijpelijk dat een
zorgvuldig afgewogen oordeel enige tijd vergt, maar
door deze zaken prioriteit te geven kan er een termijn
worden afgesproken waarbinnen de zaak moet zijn
afgehandeld en die redelijk is voor zowel de politieambtenaar als het 0.M., aldus de politiemensen.
Het verhoor door de rijksrecherche is het meest
zichtbare deel in de relatie politie-rijksrecherche en
daardoor sterk bepalend voor het oordeel over de
rijksrecherche. Het is moeilijk om met betrekking tot
het verhoor gemeenschappelijke knelpunten te distilleren. We hebben wel gemerkt dat een verhoor stroef
verloopt, als de betrokkenen in het ongewisse worden
gehouden over het al dan niet zijn van verdachte. De
verhoren waarbij dit van aanvang af duidelijk was of
duidelijk werd gemaakt verliepen aanmerkelijk
soepeler.
Aanbevelingen
Om de rijksrecherche hangt voor veel politiemensen
nog een aureool van geheimzinnigheid. Daarbij
gevoegd de onduidelijkheid en onwetendheid over de
taken en werkwijze van de rijksrecherche en de
levendige wereld van roddel en achterklap maken dat
het instituut met argwaan wordt bekeken. Het mysterieuze van de rijksrecherche komt volgens ons niet uit
de lucht vallen. Onder andere de ontstaansgeschiedenis van en het gebrek aan publikaties door en over
de rijksrecherche zijn hieraan debet geweest. De
rijksrecherche trad in het verleden zelden naar buiten.
Zij voerde haar werk in de anonimiteit uit en bleef
daardoor een vrij onbekend apparaat.
De laatste jaren is daar een kentering in gekomen.
Zo tracht men het geven van voorlichting op politieopleidingsscholen haar taak en werkwijze te verduidelijken. Ook het toekennen van onze afstudeeropdracht is een voorbeeld van het streven naar meer
openheid. Openheid zorgt voor bekendheid, dat zorgt
voor acceptatie. Niet voor niets luidt het spreekwoord: onbekend maakt onbemind. Ter afsluiting van
dit artikel zullen we een aantal van de aanbevelingen
behandelen die we naar aanleiding van de uitkomsten
van onze studie hebben gedaan.
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Vernietiging van rapporten
Indien tij dens een disciplinair onderzoek wordt
besloten wordt besloten om de betrokken politieambtenaar alsnog strafrechtelijk te vervolgen zouden de
reeds opgemaakt rapporten moeten worden
vernietigd, tenzij de betrokken politieambtenaar daar
geen prijs op stelt.
Mondelinge melding
Het verdient aanbeveling om de eis vanuit de
ambtsinstructie om na geweldgebruik door de
politieman een uitgebreide schriftelijke rapportage te
geven omtrent het incident, te vervangen door een
enkelvoudige mondelinge melding van het gebeurde
aan zijn directe chef. Vervolgens dient dan imperatief
een strafrechtelijk onderzoek door de rijksrecherche
te volgen. Op het eerste gezicht lijkt deze regeling
nadelig voor de politieambtenaar. Het schept echter
duidelijkheid en geeft meer rechtszekerheid. In de
eerste plaats worden rechten die aan de verdachte
toekomen gewaarborgd en in de tweede plaats wordt
het onderzoek door een gespecialiseerde en onafhankelijke instantie verricht.
Motiveringsplicht
Indien men tijdens een disciplinair onderzoek
alsnog over wit stappen op een strafrechtelijk
onderzoek zou deze beslissing schriftelijk moeten
worden gemotiveerd. Dit maakt het namelijk mogelijk
dat de strafrechter achteraf kan toetsen of de
beslissing tot disciplinair onderzoek weloverwogen is
genomen en welke nieuwe feiten het strafrechtelijke
onderzoek rechtvaardigen. Blijkt dat de motivering de
toets niet kan doorstaan, dan zou de rechter kunnen
aannemen dat men te lichtvaardig met de strafvorderlijke rechten van de politieman is omgesprongen.
De rechter zou dan kunnen besluiten delen (of het
geheel) van de informatie als onrechtmatig verkregen
te beschouwen. Dit geeft enerzijds een redelijke mate
van rechtszekerheid voor de betrokkene, anderzijds is
het een stok achter de deur voor de participanten in
het overleg om de beslissing die daarin genomen
moet worden goed te overwegen.
Scheiding disciplinair en strafrechtelijk onderzoek
Het zou wenselijk zijn om in een regeling vast te
leggen dat alle onderzoeken met een disciplinair
karakter door de politie-organisaties zelf worden
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uitgevoerd en niet door de rijksrecherche. Er treedt
dan geen rolverwarring meer op met betrekking tot
het zijn van ofwel hierarchisch meerdere, ofwel
opsporingsambtenaar van de eigen leidinggevende.
Bovendien biedt een dergelijke regeling meer rechtsgelijkheid. Disciplinaire onderzoeken behoren tot het
gebied van het tuchtrecht, hetgeen een ander doel
dient en een ander karakter heeft dan het strafrecht.
Het belang van de objectiviteit en distantie van
(disciplinaire) onderzoeken kan men waarborgen
door deze niet door het eigen, maar door een naburig
korps te laten verrichten. Of bij de aanstaande regiopolitie: door regionale bureaus interne onderzoeken.
Voorlichting

Om duidelijkheid te scheppen en wantrouwen te
verminderen is het wenselijk dat zowel door de
rijksrecherche zelf als door de politie voorlichting
gegeven wordt c.q. gegeven blijft worden omtrent de
inzetcriteria, organisatie, taak, taakopvatting en
werkwijze van de rijksrecherche. De voorlichting zou
in ieder geval moeten plaatsvinden op de diverse
opleidingsinstituten.
Interne rapportage

Het verdient aanbeveling in een regeling vast te
leggen dat interne rapportages en verklaringen uit het
oogpunt van rechtsbescherming niet in het strafrechtelijke onderzoek mogen worden gebruikt, tenzij de
betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming
verleent.
Opmaken van rapporten

Wanneer er tekenen zijn dat een strafrechtelijk
onderzoek kan worden verwacht zouden de politiechefs de betrokkene niet moeten (laten) horen en/of
een rapport op laten maken. Dit kan het strafrechtelijk onderzoek frustreren. Hoe minder partijen
betrokken worden in de afhandeling van het incident,
hoe kleiner de kans dat er rechten van de betrokkenen worden geschonden.
Het verhoor

Hoewel een gering aantal ondervraagde politiemensen klaagt over het afnemen van het verhoor op
de eigen werkplek, zijn wij van mening dat dit beter
buiten het eigen bureau kan plaatsvinden. Dit kan
stigmatisering en een (vroegtijdige) start van de
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geruchtenstroom enigszins tegengaan. Zoals reeds
vermeld is duidelijkheid een zeer belangrijk gegeven.
Daarom is het zinnig voor de aanvang van het
verhoor duidelijke uitleg te geven c.q. te krijgen over
de werkwijze van de rijksrecherche en de te volgen
procedure. Daarnaast is het aan te bevelen de te
verhoren ambtenaar direct als verdachte danwel als
getuige aan te merken. Is dit niet mogelijk, dan is het
zaak duidelijk te beargumenteren waarom dit niet
kan. Waarschijnlijk zal een dergelijke opstelling een
betere basis vormen voor het verdere verhoor.
Informa tie
De rijksrecherche zou vaker, indien het belang van
het onderzoek dit toelaat, de betrokken politieman op
de hoogte moeten stellen en houden van de gang van
zaken. De chef van de betrokkene zou, indien dit niet
of te weinig gebeurt, een actieve rot moeten spelen in
het vragen om die informatie.
Termijn van afhandeling
Er dient een termijn te worden vastgesteld
waarbinnen het onderzoek naar een ambtsverrichting
moet worden afgerond. Dit kan bijvoorbeeld door
een richtlijn, opgesteld door de procureur-generaal.
Aan die richtlijn zou tevens een motiveringsplicht
kunnen worden gekoppeld in geval van
overschrijding van die termijn. De politieman heeft,
evenals de burger, recht op afhandeling van zijn
klacht binnen een redelijke termijn. Ongeacht de
vaststelling van de termijn, in welke vorm dan ook,
dient de politieleiding te waken over een vlotte en
goede afhandeling van het onderzoek. Indien nodig
moet zij de druk op de (justitiele) ketel houden of
zelfs opvoeren. Gebleken is dat dat effect sorteert.
Uitslag van het onderzoek
De politieambtenaar dient te alien tijde, na afloop
van het onderzoek, bericht te krijgen omtrent de
uitslag daarvan. Thans blijkt dit niet in alle gevallen
te gebeuren. Dat daar behoefte aan is zal duidelijk
zijn.
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Summaries

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is
published nine times a year by the Research and
Documentation Centre of the Dutch Ministry of
Justice in cooperation with the publishing house
Gouda Quint BV. Each issue focusses on a central
theme connected with criminal law, criminal policy
and criminology. The section Summaries contains
abstracts of the internationally most relevant articles
of each issue. The central theme of this issue (vol. 17,
nr..4, 1991) is Corruption.
B:J.S. Hoetjes
Where is the limit? Contacts between citizens and
public officers from an ethical and practical
viewpoint administrative corruption in the
Netherlands
In the Netherlands, the image of government
among the public has deteriorated — political
`affaires', cases of administrative mismanagement, an
increasing pro-business mood, and frequent cuts in
the government budget were behind the weakening
goodwill for politicians and civil servants. Officially,
however, it is declared that 'all is well'. Civil service
ethics are quite strict, especially in the field of
corruption, in spite of recent changes in administrative culture. New data, presented in this article,
show that corruption exists in various public services:
police, social security, environmental inspection,
public housing, allottment of government contracts,
a.o. turn out to be highly susceptible. Reactions
towards corruption have been stern and drastic, but
very much short-term; very little has been done in
terms of prevention. Meanwhile, the breeding-ground
for corruption is growing and public ethics are
weakening: new problems for government (environmental management, immigration), a decrease in
social discipline, a growing individualism and
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commercialisation in private and public life, and an
increasing grey and black economy. In order to
maintain its image of administrative and political
integrity, the Dutch government will have to make a
considerable effort.
J.A. Blaauw
A corrupt cop is a nuisance to the whole department

Corruption within the police-organisation exists
since and wherever there is police, the Netherlands
not excluded. While seriousness, types and extent of
police-corruption may differ from culture to culture,
some aspects of it are universal. For example, the
tendency for police to initially weaken or deny allegations of corruption and the so-called code of silence
within the police community. Three keywords to
corruption are also global: power, temptation, opportunity. Corrupt behaviour stems from certain roots
which may be labelled as the Seven Iron D's: Dames
(Dames), Drank (Drinks), Drugs, Dobbelen (Dice),
Dubbeltjes (Dimes), Dirty tricks andDalven
(Chiseling). Corruption threatens the integrity and
credibility of the police, seriously damages the
reputation of the entire department and has an
adverse effect on police morale. Developping a policy
to establish proactive procedures to prevent
corruption should therefore be on the priority list of
any police-force. Preparedness to recognize the
problem and to examine it frankly and constantly
should be step one. The art of quality leadership is an
absolute condition.
D. PijI
Measures for fighting police corruption

The response to police corruption is still a matter
of repression only, despite the awareness that this is
not sufficient in itself. Since the 'classic' forms of
corruption are very likely to keep increasing, it is of
vital importance that adequate measures be implemented for a balanced prevention program. A review
of the forms of corruption, its causes, the magnitude
of the problem and the counter measures in places
abroad, is followed by an exposition on why
selection, attitude, training and leadership are seen as
crucial factors. An explanation is given of the reason
why the Rijksrecherche (Police Investigating
Authority) and the regional bureaus of Internal
Affairs can tackle part of the problem only. In
IOC
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conclusion the author describes in concrete terms,
with the help of a 'quality control' role model, how a
police force could proceed in order to set the
standards for the required proper conduct and right
attitude of its members.
M.Th.M. Marchand and B.G. Wennekendonk
Anything you say... Vision of police-officers on the
rijksrecherche
The article is an adaption of an essay titled 'The
relationship between police and rijksrecherche',
conceived as a study at the Dutch Police Academy.
In the Netherlands, job related crimes committed by
police-officers (shooting in the line of duty, thefts,
corruption, police brutality etcetera) are investigated
by the `rijksrecherche.' This organisation, in contrast
with its foreign counterparts, is not part of the policeorganisation, but is linked with the justice
department. The rijksrecherche receives its orders
directly from the Attorney-General, of which there
are only five in the Netherlands. Investigations by the
rijksrecherche are always instigated by a chief public
prosecutor. The article gives an insight in the organisation of the rijksrecherche, the manner in which it
works and the way it handles procedures. Central
issue however is the way policemen in the Netherlands judge about the rijksrecherche and why they
judge that way. A (logical) outcome is that the rijksrecherche, like internal affairs divisions in policeorganisations, is not very popular among policeofficers. But it also shows that the rijksrecherchedetectives are not solely to blame. A complicating
factor in rijksrecherche-investigations is the tension
and the contrast between an important right to
remain silent, and the obligation of all civil servants
to report to superiors on their where-abouts. Such a
report might turn the police-officer into a suspect and
the results of the report could later be used against
him as evidence. An inquiry among policemen shows
that, in their opinion, using 'evidence' obtained in a
disciplinary investigation in a criminal investigation
by the rijksrecherche, is an unjust thing to do.
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Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze
rubriek zijn samengevat, kunnen bij
de documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie tegen
betaling kopieen worden aangevraagd. Door de documentatieafdeling worden boeken, tijdschrifartikelen, rapporten en jaarverslagen met betrekking tot bovengenoemde gebieden toegankelijk
gemaakt. De documenten die vanaf
1987 zijn verschenen, worden
automatisch ingevoerd. Op
aanvraag kunnen literatuurlijsten
m.b.t. specifieke ondenverpen
worden toegestuurd. Boeken en
rapporten kunnen te leen worden
gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezonden worden. In beide gevallen
kan men zich wenden tot de
afdeling documentatie van het
WODC, Postbus 20301, 2500 EH
's-Gravenhage, tel: 070-370 65 53
(E.C. van den Heuvel, C.J. van
Netburg) en 070-370 66 56 (E.M.T.
Beenakkers).
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Algemeen
1
Beyaert, F.H.L.

Terugkijken en vooruitzien in de
forensisehe psyehiatrie

Tijdschrift voor psychiatric, 32e
jrg., speciale editie, 1990, pp.
40-49
De magistratuur is in Nederland
beter geinformeerd over ontwikkelingen in de gedragswetenschappen dan in andere westerse
landen en de verstandhouding
tussen magistratuur en forensische
rapporteurs is niet rivaliserend,
zoals elders vaak het geval is.
Hiervoor zijn zes oorzaken aan te
wijzen: de tekst van de wet biedt
ruimte voor de forensische psychiatric en nieuwe wetenschappelijke
ontwikkelingen; het bestaan van
het Psychiatrisch Juridisch gezelschap ; juridische studenten
krijgen onderwijs in de forensische psychiatric; het felt dat in
Nederland in principe iedereen
terecht staat voorkomt veel
competentiestrijd; Nederland kent
alleen de onpartijdige en onafhankelijke deskundige; het felt dater
in Nederland gebruik wordt
gemaakt van een glijdende schaal
van toerekeningsvatbaarheid,
maakt dat de gedragsdeskundige
zich genuanceerd moet uitdrukken
waardoor de magistratuur beter
gelnformeerd raakte. De concrete
betekenis van het volgen van de
ontwikkelingen in de (forensische)
psychiatrie wordt galustreerd met
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praktijkvoorbeelden afkomstig uit
forensische rapportages van de
afgelopen 40 jaar. Daarbij onderscheidt de auteur drie fases in de
ontwikkeling van de forensische
rapportage: de fase van de psychiatrisch-medische diagnostiek, de
fase van de psychodynamische
inbreng en de fase van het
systeem-theoretisch denken. De
auteur besluit met een sombere
blik in de toekomst en constateert
dat de huidige wetgeving weer uit
lijkt te gaan van simplificerende
dichotomieen, wat zal kunnen
leiden tot verharding van het
strafklimaat en bemoeilijking van
het werk dat magistratuur en
gedragskundige delen.
Met literatuuropgave.
2
Aalberts, M.M.J.
Operationeel vreemdelingentoezicht flu en in de toekomst

Migrantenrecht, 6e jrg., nr. 1,
1991, pp. 3-7
Het toezicht op vreemdelingen
staat momenteel volop in de
belangstelling. De auteur
bespreekt heden en toekomst van
het vreemdelingentoezicht. Allereerst wordt er een overzicht
gegeven van Nederlands
onderzoek t.a.v. discriminerend
politie-optreden. Eenduidige
conclusies blijken hieruit niet te
trekken. Vervolgens gaat zij in op
recent onderzoek naar operationeel vreemdelingentoezicht in
dertien gemeenten. De probleemstelling is drieledig: op welke
wijze is het toezicht ingebed in het
formele beleid? Op welke wijze
wordt het uitgevoerd? Welke
factoren bieden hiervoor een verklaring? Beleidsnotities, interne
richtlijnen en 1285 dossiers
betreffende vreemdelingentoezicht
werden bestudeerd. Daarnaast
werden 265 politiemensen en 500
vreemdelingen geinterviewd. In
Amsterdam en Utrecht werden
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bovendien 243 interacties tussen
politie en publiek geobserveerd.
Geconcludeerd wordt dat er
ontwikkelingen zijn t.a.v. de plaats
van vreemdelingentoezicht binnen
het formele beleid. Het centrale
beleid blijkt niet altijd overeen te
komen met het lokale beleid.
Operationeel vreemdelingentoezicht wordt vooral door surveillanten uitgevoerd en geniet binnen
de politiewereld weinig prioriteit.
Vooruitlopend op de adviezen van
de Commissie Zeevalking (op het
moment van publikatie nog niet
uitgebracht) pleit de auteur voor
pro-actief beleid, waarbij
koppeling van toelating en
toezicht door een aparte,
regionaal opererende immigratiedienst plaatsvindt. Daarnaast
dient de huidige discriminerende
regeling t.a.v. de bevoegdheid een
vermoedelijke vreemdeling
staande te houden herzien te
worden.
Met literatuuropgave.
3
Bierbrauer, G.
Rechtskulturelle Verstandigungsprobleme; em n rechtspsychologisches Forschungsprojekt zum
Thema Asyl

Zeitschrift fiir Rechtssoziologie,
lie jrg., nr. 2, 1990, pp. 197-210
In veel Westerse landen is de
laatste jaren het aantal asielzoekers, met name uit de Derde
Wereld, sterk gestegen. Deze
ontwikkeling heeft geleid tot
heftige debatten over de vraag of
op politieke, humanitaire of
juridische gronden meer asielzoekers zouden moeten worden
toegelaten. Het doel van dit
artikel is drievoudig: het
beschrijven van de vluchtelingenstromen na de oorlog, zowel wat
de herkomst als het stijgende
aantal betreft. Deze ontwikkeling
heeft geleid tot nieuwe, tot dusver
onbekende problemen, waarop de
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politick en justitie hebben moeten
reageren. GesteId wordt, dat zowel
overheid als rechterlijke macht bij
hun besluitvormingsproces met
nieuwe taken worden geconfronteerd. Zij hebben te maken met
mensen uit een volslagen verschillende cultuur. Dit kan leiden tot
misverstanden en het gevaar met
zich mee brengen, dat een eerlijke
en rechtvaardige beslissing niet
kan worden gegarandeerd. De
auteur ontwikkelt het idee van een
subjectieve rechtscultuur om beter
te kunnen begrijpen hoe mensen
uit verschillende culturen denken
en handelen. De hoop wordt
uitgesproken dat deze vorm van
research ertoe zal bijdragen, dat
een echt eerlijk en effectief
systeem van asielrecht wordt
ontwikkeld en dat dit ook zal
leiden tot een beter begrip van de
diverse juridische tradities in een
multiculturele samenleving.
Met literatuuropgave.

4
Castro, R.A.
The rise and fall of NORML as a
professional social movement
organization; a case study exploration through collective action
mapping
The international journal on
drug policy, 2e jrg., nr. 3, 1990,
pp. 15-22
In West-Europa en in de
Verenigde Staten gaan telkens
meer stemmen op voor het
bijstellen van het overheidsbeleid
t.a.v. het gebniik van illegale
middelen. De auteur geeft in dit
artikel het ontstaan en de gang
weer van NORML (National
Movement for the Reform of
Marijuana Laws). Hij beschrijft de
activiteiten van deze organisatie
tussen 1971, toen zij werd
opgericht en 1978, toen Stroup, de
oprichter, zich terugtrok. Hij
beschouwt NORML als een
georganiseerde professionele
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sociale beweging en beschrijft
haar aan de hand van de
'collective action map' waarmee
collectieve actie in kaart kan
worden gebracht. Hij gaat altereerst in op de belangrijkste sociale
veranderingen in die periode, de
technologische vooruitgang, de
geboortegolf, de Vietnam-oorlog
en de studentenbeweging. Hieruit
kwamen vele sociale bewegingen
voort. Vervolgens beschrijft hij het
ontstaan van verschillende
vormingsbewegingen m.b.t.
marijuana-gebruik. NORML
slaagde er als enige in invloed uit
te oefenen op het overheidsbeleid,
waardoor beleidsbepalingen,
waarmee handel in en gebruik van
verboden middelen onder controle
kan worden gehouden, werden
gewijzigd. Tenslotte geeft hij de
ontwikkeling weer van NORML
als invloedrijke organisatie.
Organisatorisch gezien was
NORML zeer succesvol. Maar
m.n. door een gebrek aan ideologische samenbindende ideeen
werd de rol die de organisatie op
beleidsniveau speelde aanzienlijk
minder na het venrek van haar
oprichter.
Met literatuuropgave.

5
Easton, S.M.
Bodily samples and the privilege
against self-incrimination
The criminal law review,
januari, 1991, pp. 18-39
Tijdens recent gevoerde debatten
in Engeland en de Verenigde
Staten over voorstellen om het
recht om te zwijgen aan te passen
werd de betekenis van
lichaams-monsters als bewijslast
in strafzaken over het hoofd
gezien, omdat deze worden uitgesloten van het recht zichzelf niet
te beschuldigen. Maar is het
weigeren om een monster af te
staan wet zo fundamenteel
verschillend van de weigering om
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te spreken? De auteur beschrijft
gedachte aan een rechtvaardige
een aantal strafzaken en constacompensatie van geleden
teert dat er ambigtateiten en
materiele en immateriele schade,
spanningen zijn in de handealsmede de generale preventie bij
lingswijze van de verschillende
beslissingen omtrent de straftoerechtbanken t.a.v. dit probleem.
meting mee kunnen wegen. Deze
Het traditionele model, waarin het rechtspraak werd door het
dualisme van lichaam en geest
Bundesverfassungsgericht uitdrukheerst, dient volgens haar
kelijk als grondwettig gesanctiovervangen te worden door een
neerd. Op deze doelstellingen van
differentiele schaal lopend van
het strafrecht wordt in dit artikel
verbale communicatie via
nader ingegaan. Geconcludeerd
non-verbale communicatie (inten- wordt dat voor- en tegenstanders
tioneel en niet-intentioneel) naar
van een bredere uitleg van par. 2
externe lichaamskenmerken en
StVollzG onverzoenlijk tegenover
tenslotte lichaamssappen/-strucelkaar staan. Dit ligt echter niet
turen. De auteur gaat nader in op aan de kortzichtigheid van de
DNA-vingerafdrukken als
partijen. Veeleer blijkt de discussie
bewijslast en constateert
over de doelstellingen van het
ondermeer dat DNA-onderzoek
strafrecht toch neer te komen op
niet leidt tot meer objectieve
een algemene discussie over de
gegevens dan mondelinge verklavraag naar zin en doel van het
ringen. Privacyvraagstukken m.b.t. strafrecht zelf. En deze vraag is zo
dergelijk onderzoek dienen te
oud als het strafrecht zelf.
worden opgelost. De algemene
conclusie luidt dat er geen
7
wezenlijk verschil is tussen het
Decker, S.H., C.W. Kohfeld
afgaan op iemands woord of op
The deterrent effect of capital
de samenstelling van zijn/haar
punishment in the five most
bloed c.q. DNA-structuur. Ook
active execution states; a time
hier zal het recht zichzelf niet te
series analysis
beschuldigen moeten gelden.
Criminal justice review, 15e jrg.,
nr. 2, 1990, pp. 173-191
Er is veelsoortig onderzoek
gedaan naar het , afschrikwekkend
Strafrecht en
effect van de doodstraf. De
strafrechtspleging
auteurs voegen aan deze reeks een
6
statistisch zeer geavanceerde
Arloth, F.
studie toe. Bij de analyses is
Aufgaben des Strafvollzugs; emn
rekening gehouden met het
Beitrag zum Einfluss der Straftijdsverloop voordat een effect van
zwecke auf den Strafvollzug
de doodstraf op het aantal
Zeitschrift far Strafvollzug und
moorden zichtbaar is, en met het
Straffalligenhilfe, 39e jrg., nr. 6, risico van zogenaamde autocorre1990, pp. 329-332
latie. De analyses hadden
De in de literatuur overwegende
betrekking op gegevens van 1931
opvatting dat par. 2 StVollzG als
tot 1980 over de vijf Amerikaanse
enig strafdoel resocialisatie kent,
staten waar in dat tijdvak de
wordt door de rechtspraak niet
meeste executies hebben plaatsgegedeeld. Al sinds het in werking
vonden: Georgia, New York,
treden van het wetboek op
Californie, Texas en Noord1.1.1977 werd ervan uitgegaan, dat Carolina. Deze vijf staten waren
de grootte van de schuld, de
tezamen verantwoordelijk voor 40
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procent van alle executies in de
onderzoeksperiode. Per staat is
nagegaan in hoeverre er in
perioden waarin de doodstraf
werd toegepast, perioden waarin
de doodstraf wel kon worden
opgelegd, maar feitelijk niet werd
toegepast, en perioden waarin de
doodstraf was afgeschaft
verschillen waren in het aantal
gevallen van moord en doodslag.
Een consistent beeld leverde de
analyses niet op. In sommige
staten kon een afschrikwekkend
effect van de doodstraf worden
vastgesteld, maar sommige andere
staten lieten een zelfs tegengesteld
patroon zien. Deze inconsistentie
in de relatie tussen doodstraf en
het moord- en doodslagcijfer,
bleef oak in nadere multivariate
analyses bestaan, waarbij voor
allerlei mogelijke verstorende
achtergrondfactoren werd gecontroleerd.
Met literatuuropgave.

aantal kanttekeningen geplaatst
bij de impliciete en expliciete
uitgangspunten die al deze
stukken een belangrijke rot spelen.
Daarna warden enkele beschouwingen gewijd aan de problematiek van de georganiseerde
misdaad, het politievraagstuk en
het onderzoeksbeleid. Oak staat
de schrijver stil bij het verschijnsel
'planjustitie: centrale geleiding
van produktieprocessen, Lc. de
criminaliteitsbestrijding annex de
strafrechtspleging. Gewezen wordt
op de gevaren, die deze planjustitle met zich mee kan brengen:
overspannen verwachtingen;
vervalsende, plangerichte informatieverstrekking van onderop;
oeverloze absorptie van middelen
door het systeem; onbeheersbare
coordinatieproblemen enz. De
auteur spreekt er tenslotte zijn
verbazing over uit, dat de justitiele
beleidsplannen in politiek Den
Haag zo kritiekloos zijn
ontvangen. Geconcludeerd wordt,
8
dat de strekking van deze plannen
Fijnaut, C.J.C.F.
de politici ideologisch kennelijk
Justitie geketend en ontketend;
prima ligt. Hij acht dit bepaald
een commentaar op de beleidsgeen ramp: politiek bedrijven is
plannen roar de jaren '90
proberen ideologie te verwezenDelikt en delinkwent, 20e jrg.,
lijken. Maar het is wel goed am
nr. 10, 1990, pp. 910-926
dit nog weer eens vast te stellen.
De beleidsplannen voor justitie in Omdat zodoende niet alleen veel
de jaren negentig, Welke te vinden gemakkelijker te begrijpen valt
zijn in de begroting van het Minis- wat er in de plannen wel en niet
terie van Justitie voor 1991; het •
staat, maar ook wat er de
departementale beleidsplan 'Becht komende jaren wel en niet gaat
in Beweging', het beleidsplan
gebeuren.
Openbaar Ministerie 1990-1995
`Strafrecht met beleid'; het
9
Jaarverslag Openbaar Mjnisterie
Lebeuf, M.E.
1989 en het eindrapport van het
La construction sociale des lois
M. over zijn aandeel in de
criminelles; l'experience
uitvoering van `Samenleving en
canadienne concernant l'ivresse
Criminaliteit', alsmede het
au ratan/
Beleidsplan Politic 1991 kunnen
Deviance et societe, I4e jrg., nr.
in het kader van dit artikel niet
4, 1990, pp. 395-420
volledig en genuanceerd worden
Hoewel normen, wetten en regels
besproken. De auteur heeft
die dienen om de samenleving te
derhalve gekozen voor een beheersen dagelijks door de
beproefd procede. Eerst wordt een overheid worden uitgevaardigd en
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door justitie uitgevoerd, concentreert de criminologie zich op de
gedragingen van individuele
criminelen en op de reactie van
het strafrechtsysteem. De theoretische bestudering van de wet als
sociale constructie wordt verwaarloosd. In dit artikel worden de
processen die leidden tot de
voorbereiding en sociale
produktie van de Canadese strafwetten betreffende rijden onder
invloed bestudeerd vanuit de
optiek van de constructie van een
sociaal probleem. Tussen 1921 en
1985 is de wetgeving wat het
rijden onder invloed betreft talloze
malen gewijzigd, waarbij de jaren
twintig, vijftig, zestig en tachtig
van bijzondere betekenis zijn
geweest. Deze golfbewegingen in
de criminalisering van het rijden
onder invloed worden nader
geanalyseerd. Geconcludeerd kan
worden dat de medische specialisten een bepalende rol hebben
gespeeld. Zij hebben met hun
kennis en instrumentarium het
rijden onder invloed kunnen
kwalificeren en kwantificeren. Op
deze wijze hebben zij een deel van
hun wetenschap aan het strafrecht
opgelegd. Men zou kunnen zeggen
dat het rijden onder invloed mede
heeft geleid tot de verwetenschappelijking van het strafrecht.
Met literatuuropgave.

DNA. Ondanks deze ontwikkelingen is er ook de nodige kritiek
geweest. Uit deze kritiek zou
kunnen worden afgeleid dat het
wijdverbreid toepassen van
DNA-identificatie op zijn minst
voorbarig is. De kritiek richt zich
op vier aspecten. Allereerst zou de
wetenschappelijke waarde van
DNA-technieken gering zijn. In de
tweede plaats wordt
DNA-onderzoek vaak verricht
door commerciele laboratoria die
er een zakelijk belang bij hebben
de betrouwbaarheid ervan te
onderstrepen. Een derde kritiek
betreft het ontbreken van
standaarden van overheidswege
voor DNA-onderzoek. Het laatste
bezwaar betreft tenslotte de statistische kans op onjuiste identificatie met de DNA-methode. Al
deze kritieken worden door de
auteur ontzenuwd. De klinische
en forensische principes die aan
de DNA-identificatiemethode ten
grondslag liggen, zijn algemeen
aanvaard. Het is een accurate
methode die een ruimere
toepassing verdient binnen het
strafrechtelijk bedrijf.
11
Prakken, T.

Cronique scandaleuse van het
strafprocesrecht
Nederlands juristenblad, 65e
jrg., nr. 44, 1990, pp. 1815-1822
10
Enkele recente ontwikkelingen in
Moenssens, A.A.
het strafprocesrecht kunnen de
DNA evidence and its critics; how rechten van de verdachte sterk
valid are the challenges?
beperken en geven aanleiding tot
Jurimetrics, 31e jrg., nr. 1, 1990, veel discussie. Vanwege de
pp. 87-108
bestrijding van het internationale
De afgelopen jaren heeft binnen
terrorisme en de drugshandel is de
het Amerikaanse strafrecht het
politie steeds meer overgegaan op
gebruik van DNA-materiaal om
'pro-actier opsporen, d.w.z. al
individuen te kunnen identificeren voorafgaand aan strafbare feiten.
een grote vlucht genomen. De
Infiltratie en anoniem getuigen
meest recente ontwikkeling is het
zijn hierbij gangbare praktijken
verschaffen van een wettelijke
geworden. Tegen infiltratie zijn als
basis aan het gebruik van identifi- bezwaren aan te voeren: de
catietechnieken met behulp van
oncontroleerbaarheid, het risico
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van aantasting van de integriteit
van de politie, kans op uitlokking
en inbreuk op het prive-leven.
Ook het gebruik van anonieme
getuigen is twijfelachtig: het is
eveneens oncontroleerbaar en
maakt inbreuk op het onmiddellijkheidsbeginsel. De Hoge Raad
heeft deze methoden echter onder
bepaalde voorwaarden erkend.
Ook vindt de Hoge Raad observatie in de voorfase van de
opsporing niet onrechtmatig, staat
informed voor-verhoor toe zonder
cautieplicht evenals parallel
opsporingsonderzoek naast het
gerechtelijk vooronderzoek (gvo).
Verder zullen in de toekomst
misschien dwangmiddelen als
huiszoeking en telefoontaps door
O.M. en politie ook zonder gvo
toegestaan zijn (voorstel
Commissie Moons). De Hoge
Raad vindt onrechtmatig
verkregen bewijs ongeldig, maar
eist wel toetsing van de
Schutznorm aan het privebelang
van de verdachte en legt zo de
bewijslast bij de verdediging. De
auteur heeft ernstige bezwaren
tegen de door haar beschreven
ontwikkelingen en verwijst daarbij
naar recente uitspraken van het
Europese Hof (o.a. het
Kostovski-arrest).

rechtsnormen zijn overwegend
gebaseerd geweest op reacties van
de wetgever op ontwikkelingen in
de samenleving. Inhoudsanalyse
van de debatten betreffende de
vierde strafrechtshervormingswet
pleiten tegen de idee deze hervormingen functionalistisch te interpreteren en tegen theorieen die de
veranderde normen zien als gevolg
van veranderingen in normen van
de politieke hoofdrolspelers.
Volgens de auteur vond de liberalisering van het strafrecht inzake
seksuele delicten in de jaren
zeventig plaats om de discrepantie
tussen officiele en sociale normen
op te heffen en tegelijkertijd de
nieuwe, zichzelf rechtvaardigende,
verwetenschappelijkte stij1 van
wetgeving te demonstreren.
Met literatuuropgave.

Criminologie
13
Campbell, A., S. Muncer
Causes of crime; uncovering a
lay model

Criminal justice and behavior,
I7e jrg., nr. 4,1990, pp. 410-419
Het doel van dit explorerende
onderzoek is om vast te stellen
wat volgens een groep leken de
oorzaken zijn van criminaliteit.
12
Eerst werd een pilotstudy uitgeSchetsche, M.
voerd onder 29 studenten, welk
bliihender Jugend, friihes
onderzoek tien oorzaken aan het
Grab... — Sexualstrafrecht
licht bracht. Vervolgens werd met
zwischen Ideologie und Funktiodezelfde respondenten een
nalitat
netwerk-analyse uitgevoerd,
Zeitschrill fiir Rechtssoziologie, volgens welke methode een 10 bij
11 e jrg., nr. 2, 1990, pp. 234-253 10 matrix, bestaande uit rijen en
De ontwikkeling van het strafrecht kolommen gelabeld met de tien
ten aanzien van seksuele
oorzaken, inzicht geeft in de vraag
misdrijven sinds 1871 in
hoeveel respondenten welke
Duitsland, laat zien dat de greep
causale interrelaties aangeven. De
van de overheid op het seksuele
auteurs vonden twee, wat zij
gedrag van haar burgers relatief
noemen, subsystemen van
onafhankelijk is geweest van de
oorzaken. Len subsysteem corresaard van het op dat moment
pondeerde met maatschappelijke
heersende regime. Veranderende
oorzaken, waarbij werkloosheid
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en armoede, beiden resulterend
uit een tekort aan opleiding, een
rol speelden. Het tweede
subsysteem beyond zich op een
meer psychologisch niveau, met
woe& en wraak als centrale
elementen. Het model van de
auteurs wees opleiding en druggebruik aan als belangrijke gebieden
voor een interventiebeleid. Tot
slot bespreken de auteurs de vele
mogelijkheden van hun onderzoeksmethode.
Met literatuuropgave.
14
Collins, M.F., R.K. Wilson
Automobile theft; estimating the
size of the criminal population

Journal of quantitative criminology, 6e jrg., nr. 4, pp.
395-409
De auteurs vergelijken drie
verschillende technieken om de
omvang van criminele populaties
te schatten, teneinde de waarde
van deze technieken te kunnen
bepalen. Daarbij gaan zij uit van
autodiefstal, een delict waarover
betrouwbare gegevens beschikbaar
zijn als referentiekader. De bestudeerde data - alle geregistreerde
gegevens over autodiefstal in
1987, in een deel van Australie betreffen 371 gevallen van
autodiefstal, gepleegd door in
totaal 59 volwassenen en 72
minderjarigen. De vergeleken
schattingstechnieken zijn: een
homogeen Poisson model,
gebruikmakend van 'maximum
likelihood'; een mengvorm van
twee Poisson populaties (een
heterogeen Poisson model); een
homogeen Poisson model gebruik
makend van Zelterman's manier
van schatten (1988). Op grond van
de slechte fit wordt de eerstgenoemde techniek verworpen. De
andere twee voldoen beter. Verder
concluderen de auteurs dat
minderjarigen oververtegenwoordigd zijn in de statistieken
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betreffende voorgekomen zaken.
Schattingstechnieken die in
andere contexten al jarenlang
worden gebruikt, kunnen inzicht
bieden in het totale beeld van de
criminaliteit en met name de
omvang van verborgen populaties,
de verhouding tussen aantallen
delicten en aantallen opgeloste
gevallen en verschillende oplossingspercentages voor verschillende subgroepen delinquenten.
Daarbij is het aan te raden
verschillende schattingstechnieken
te gebruiken en deze te toetsen
aan een betrouwbaar referentiepunt alvorens conclusies te
trekken over de meest accurate
schatting van de omvang van
criminele populaties.
Met literatuuropgave.
15
Gartner, R., K. Baker e.a.
Gender stratification and the
gender gap in homicide victimization

Social problems, 37e jrg., nr. 4,
1990, pp. 593-612
De kans om slachtoffer van moord
of doodslag te worden is ongelijk
verdeeld tussen mannen en
vrouwen. De relatieve grootte van
dit verschil in slachtofferkans
varieert echter zowel historisch
gezien als internationaal. De
auteurs schrijven deze variaties
toe aan veranderingen in de rol
van vrouwen binnen de samenleving en met name aan de mate
waarin deze rol hen aan een
huiselijk leven bindt. Ben tweede
verklarende factor is de sociale
status die vrouwen binnen de
samenleving hebben. Met behulp
van verschillende empirische
indicatoren voor deze rol- en
statusaspecten is een multivariate
analyse verricht met het verschil
tussen vrouwen en mannen om
slachtoffer te worden van moord
of doodslag als afhankelijke
variabele. Daarbij werd gebruik
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gemaakt van statistische gegevens
van 18 ontwikkelde democratieen
over een periode van 1950 tot
1985. De onderzoekhypothesen
werden door de resultaten ondersteund. Waar vrouwen een minder
traditionele, huiselijke rot
vervullen, is hun slachtofferkans
groter en is het verschil in dit
opzicht met mannen geringer. Is
de maatschappelijke status van
vrouwen hoger, dan geldt
hetzelfde. Echter, zodra vrouwen
een hogere status hebben, neemt
het slachtofferrisico bij het
opnemen van een niet-traditionele
rol niet toe.
Met literatuuropgave.
16
Gray, D.E., M.E. O'Connor
Concern about and fear of crime
in an Australian rural community

The Australian and New
Zealand journal of criminology,
23e jrg., nr. 4, 1990, pp. 284-298
De laatste twintig jaar zijn de
criminaliteitscijfers in stedelijke
bieden aanmerkelijk gestegen. De
auteurs geven een literatuuroverzicht van onderzoeken in
stedelijke gebieden, waarbij
sociaal-demografische correlaten
werden gevonden voor angst en
bezorgdheid m.b.t. criminaliteit.
Het blijkt dat ook op het
platteland criminaliteit toeneemt.
Er wordt een klein aantal onderzoeken in plattelandsgebieden
besproken en er wordt aandacht
geschonken aan redenen voor het
belang van de 'gemeenschap' t.a.v.
angst en bezorgdheid op het
platteland. Vervolgens presenteren
de auteurs de resultaten van een
onderzoek naar de bezorgdheid
t.a.v. criminaliteit (het belang dat
individuen eraan toekennen als
sociaal probleem, ongeacht de
kans slachtoffer te worden) en
angst voor criminaliteit (hoe veilig
voelen mensen zich en welke
maatregelen nemen ze in reactie
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op hun verwachting slachtoffer te
worden). Het onderzoek werd
verricht in Walcha, New South
Wales, een plattelandsgemeente in
Australia. In totaal werden er 191
mensen m.b.v. een hoofdzakelijk
gestructureerde vragenlijst genterviewd. De resultaten komen
overeen met die van eerder
onderzoek in stedelijke gebieden.
Ook werd gevonden dat gemeenschapsvariabelen als tevredenheid,
onderling vertrouwen, lidmaatschap van een vereniging en het
aantal familieleden in het gebied
significant zijn voor bezorgdheid
en angst t.a.v criminaliteit. Tot
slot worden de consequenties van
deze onderzoeksresultaten
beproken.
Met literatuuropgave.
17
Kapardis, A.
Stranger homicides in Victoria;
januaty I984-december 1989

The Australian and New
Zealand journal of criminology,
23e jrg., nr. 4, 1990, pp. 241-258
De auteur schreef zijn onderzoeksartikel omdat er naar zijn
mening nog te weinig onderzoek
is verricht naar het verschijnsel
`doodslag door een onbekende
dader'. De auteur vergeleek een
aantal gevallen van doodslag die
plaats hadden gevonden in de
staat Victoria in Australia
gedurende de periode januari
1934- december 1989. De
verglijking betrof de geagregeerde
gegevens (N=320) met het aantal
gevallen (N =90) met een
onbekende dader. Belangrijk voor
de auteur was de vraag of hij op
basis van het uitgangsmateriaal
een definitie van het verschijnsel
kon geven. Om enige ordening
aan te brengen in de gegevens
maakte de auteur gebruik van het
in de literatuur al bekende
concept 'relationele afstand' en
een concept uit een victimisatie-
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theorie, dat bekend staat onder de
benaming 'daily routine activities'.
Op basis van deze twee concepten
was de auteur in staat het begrip
`doodslag door een onbekende
dader' definitorisch uit te werken.
Daarbij geeft hij aandacht aan de
bepalende factoren op micro- en
macroniveau. Wat volgens de
auteur nodig is, is een theorie die
deze beide factoren samenvoegt.
Met literatuuropgave.
18
Kapteyn, P.
Ladendiebstahl in europiiischer
Perspektive; eine vergleichende
Untersuchung in Amsterdam,
Zurich und Munchen
Monatsschrift für Kriminologie
und Strafrechtsreform, 73e jrg.,
nr. 6, 1990, pp. 405-415
In verband met de toename van
winkeldiefstal in alle
West-Europese landen werd een
vergelijkend onderzoek uitgevoerd
tussen warenhuizen in Amsterdam
Miinchen en ZUrich. Amsterdam
blijkt het hoogste aantal winkeldiefstallen te hebben en de
omvangrijkste uitgaven voor
beveiliging, maar de laagste
bedrijfsresultaten. Er is relatief
weinig personeel, waarvan veel
deeltijd-werkers. Er is minder
binding met het bedrijf, een
geringere waakzaamheid door het
personeel en weinig controle van
het personeel zelf. In Manchen is
de bedrijfsstructuur hierarchischer
en worden diefstallen vaker door
het personeel aangebracht. In
Zurich heeft men meer personeel.
De gezagsverhoudingen zijn niet
autoritair, maar men werkt met
een individueel premieloonsysteem, hetgeen leidt tot sterkere
betrokkenheid bij het werk en
meer controle op winkeldiefstal.
In Munchen en Zurich worden
voor het aangeven van diefstal
premies gegeven en zijn camera's
ook op het personeel gericht. Wat
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de vervolging betreft zijn er in de
onderzochte landen vereenvoudigde procedures ingesteld, zoals
vergoeden van onkosten, een
huisverbod, behandeling als
klachtdelict (Zwitserland) en
transactie. Klanten bemoeien zich
doorgaans weinig met winkeldiefstal. Alleen in Zurich onderneemt het publiek eerder zelf
actie. Volgens de auteur is winkeldiefstal vooral een probleem
wanneer bedrijfsresultaten laag
zijn, zoals in Amsterdam het geval
is.
19
Kempf, K.L.
Career criminals in the 1958
Philadelphia birth cohort; a
follow-up of the early adult years
Criminal justice review, 15e jrg.,
nr. 2, 1990, pp. 151-172
Zo'n vijf tot tien procent van alle
misdrijfplegers is verantwoordelijk
voor het merendeel van alle criminaliteit. Deze categorie chronische
criminelen is onderwerp geweest
van verschillende onderzoeken.
Een aantal methodologische
aspecten en knelpunten van deze
eerdere studies worden door de
auteur besproken. Vervolgens
wordt verslag gedaan van een
eigen onderzoek waarbij gegevens
werden vergaard over het geboortecohort van Philadelpia uit 1958.
Dit cohort werd tot 1984 gevolgd,
gebruikmakend van registratieve
informatie van politie, justitie en
de scholen. Uit de analyses kwam
naar voren dat delinquentie op
jeugdige leeftijd een belangrijke
voorspeller is van criminaliteit op
latere leeftijd. Ook de frequentie
van jeugdig politie-contact was
van belang: hoe vaker men in
aanraking kwam met de politie,
des te groter was de kans dat men
op latere leeftijd misdrijven bleef
plegen. Deze verbanden golden
voor verschillende demografische
subgroepen. Aan de resultaten
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wordt de beleidsaanbeveling
juridische behandeling en speciale
verbonden om criminaliteitsprevoorzieningen voor oudere delinventieve middelen vooral in te
quenten, evenals maatregelen om
zetten op jeugdige delinquenten in stresssituaties te verminderen.
plaats van op niet-delinquenten.
Verder is het van belang om
21
voorafgaande aan het vijfde
Nagin, U.S., D.A. Smith
politic-contact te intervenieren.
Participation in and frequency of
Met literatuuropgave.
delinquent behavior; a test for
structural differences

20
Kratcoski, P.C.

Journal of quantitative criminology, 6e jrg., nr. 4, 1990, pp.
Circumstances surrounding
335-356
homicides by older offenders
In de theorievorming en het
Criminal justice and behavior,
onderzoek dat in de jaren tachtig
17e jrg., nr. 4, 1990, pp. 420-430 op gang is gekomen met
Door de vergrijzing neemt het
betrekking tot carriere-criminaprobleem van de criminaliteit van Melt, wordt grote betekenis
ouderen en de aanpak daarvan
toegekend aan de frequentie
toe. Factoren als toerekenwaarmee individuen misdrijven
baarheid, zwaarte van straffen en
plegen. De vraag is echter of de
speciale voorzieningen spelen
processen die leiden tot criminahierbij een rol. Verklaringen voor
liteit zinvol kunnen worden ondergeweldscriminaliteit onder
scheiden van de processen die van
ouderen kunnen gezocht warden
invloed zijn op de criminaliteitsin geestesziekten en isolatie- en
frequentie. Om die vraag te
stresssituaties (na pensionering,
kunnen onderzoeken is een viertal
door ziekte, verlies van partner,
statistische toetsen ontwikkeld.
financiele problemen, reletieproDeze toetsen maken het niet
blemen e.d.). Om meer inzicht te
alleen mogelijk om vast te stellen
krijgen in deze materie werd
of de factoren die samenhangen
onderzoek gedaan onder 170
met criminaliteitsparticipatie en
gevallen van aan moord schuldig
-frequentie dezelfde zijn, maar
bevonden personen tussen de 60
ook of het onderliggende statisen 83 jaar (VS, 1975 tot 1985). Van tische model consistent is voor
deze groep was 82% man, 72%
beide aspecten van crimineel
zwart, het merendeel afkomstig uit gedrag. De vier ontwikkelde
de arbeidersklasse, gepensioneerd, toetsen zijn vervolgens toegepast
werkloos of uitkeringstrekker en
op gegevens uit twee nationale
had geen of een beperkt crimineel survey-onderzoeken onder
verleden. Uit het onderzoek blijkt, jeugdigen in de Verenigde Staten,
dat het in 89% van de gevallen om die in 1976 en 1977 zijn gehouden.
bekenden en partners ging, het
De analyseresultaten wezen uit
delict bij 74% thuis plaatsvond, bij dat de meeste in het onderzoek
81% in een conflictsituatie en bij
betrokken factoren gelijk corre44% na alcoholmisbruik. In 86%
leerden met criminaliteitsparticivan de gevallen werd een
patie en met criminaliteitsfrevuurwapen gebruikt. Zelfmoord
quentie. Hieruit kan worden
na het doden van de echtgenote
geconcludeerd dat het ondergebeurde in 9% van de gevallen.
scheiden van deze twee aspecten
De auteur acht de isolatie- en
van criminaliteit slechts betrekstresstheorie van toepassing en
kelijke meerwaarde heeft.
wijst op het belang van een aparte Met literatuuropgave.
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22
Simester A.P., D.I. Simester
Analysing sexual offence
sentences; an empirical approach

The Australian and New
Zealand journal of criminology,
23e jrg., nr. 4, 1990, pp. 269-281
Onderzocht werd welke factoren
de strafmaat voor seksuele
delicten beInvloeden in beroepszaken in Nieuw-Zeeland. Op
grond van de literatuur, eerder
onderzoek en nageplozen
rechterlijke beslissingen werden 13
variabelen geselecteerd m.b.t. de
delictsomstandigheden, 5 m.b.t. de
dader en 5 overige. Aan de hand
hiervan werden 67 recente zaken
geanalyseerd met als afhankelijke
variabele de lengte van de gevangenisstraf. Over het algemeen
telden de omstandigheden van het
delict zwaarder dan kenmerken
van de dader. De leeftijd van het
slachtoffer (heel jong of juist heel
oud) en delicten gepleegd in
groepsverband bleken duidelijk
strafverzwarende factoren. Een
huwelijkse of anderszins seksuele
relatie tussen dader en slachtoffer
bleek een strafverlichtende factor,
hoewel eerder door rechters was
uitgesproken dat dit niet het geval
mag zijn. Ook het uiten van
berouw en een gunstig sociaal
rapport leidde tot een lichtere
straf. De voorspellende waarde
van het gevonden model werd
getoetst op 22 niet bij het
onderzoek betrokken zaken en
bleek zeer hoog te zijn.
Met literatuuropgave.
23
Smaus, G.
Das Strafrecht und die Frauenkriminalitiit

Kriminologisches Journal, 22e
jrg., nr. 4, 1990, pp. 266-283
Geen enkele tot nu toe gevormde
theorie over de relatief geringe
criminaliteit van vrouwen
bevredigt de auteur. Ook feminis-
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tische gezichtspunten dragen
volgens haar onvoldoende bij aan
gefundeerde theorievorming. Deze
hebben wel het thema van de
patriarchale cultuur in de
discussie gebracht, maar gaan uit
van hetzelfde criminaliteitsbegrip
als elke andere criminologische
theorie. Ook onderzoeken naar de
verborgen criminaliteit van
vrouwen geven geen antwoord op
de vraag van het waarom. De
auteur geeft aan in welke richting
nieuwe theorievorming volgens
haar uit zou moeten gaan: een
verbinding tussen het maatschappelijk perspectief (patriarchale
cultuur) en de labeling-theorie.
Wat als criminaliteit wordt
bestempeld is tot nu toe volgens
haar door en voor mannen
bepaald en richt zich niet op
gedragsterreinen waarop de
meeste vrouwen zich begeven,
zoals de opvoeding en het gezin.
Als alle vormen van afwijkend
gedrag in ogenschouw worden
genomen zijn niet minder vrouwen
dan mannen afwijkend. Aileen
valt het gedrag wat zij vertonen nu
niet onder de definitie van
crimineel gedrag.
Met literatuuropgave.
24
Steck, P.
Merkmalscluster bei Mordhandlungen; Ergebnisse einer clusteranalytische Studie

Monatsschrift fiir Kriminologie
und Strafrechtsreform, 73e jrg.,
fir. 6, 1990, pp. 384-398
Dit artikel vermeldt de interviewgegevens van 62 personen, die
wegens moord resp. poging tot
moord werden veroordeeld. De
interviewgegevens, welke resulteerden in 26 variabelen wat
betreft de voorbereiding en
uitvoering van het misdrijf en in 5
variabelen betreffende de slachto ffer-dader-verhouding, werden
geanalyseerd met gebruikmaking
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van twee methoden van dusteranalyse. Er konden drie duidelijk te
onderscheiden complexen van
kenmerken worden gerdentificeerd: in de eerste groep
verenigden zich karakteristieke
handelingen, die kennelijk nauw
samenhingen met affectieve
opwinding en bethvloeding door
alcohol. De kenmerken van het
tweede complex kunnen warden
beschouwd als algemene karakteristieken van het delict moord. De
derde, heterogene, groep omvat
zowel kenmerken van gezamenlijk
gepleegde moorden als van
vuurwapengebruik. Tussen de drie
groepen kon, wat betreft de
typische kenmerken van de daad
en de biografische kenmerken van
de dader slechts een gering
verband worden geconstateerd.
Een duidelijk verband viel slechts
te constateren tussen de elementen
van het eerste complex van
factoren en tekenen van
psychische storingen in de levensgeschiedenis van de dader.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezenitbs
25
Cooper, R.P., P.1:1. Werner
Predicting violence in newly
admitted inmates; a lens model
of staff decision making

Criminal justice and behavior,
17e jrg., nr. 4, 1990, pp. 431-447
In welke mate penitentiaire
functionarissen in staat zijn om
gewelddadig gedrag van gedetineerden te voorspellen; is
onderwerp geweest van
onderzoek. Daarbij zijn gegevens
van 8 gewelddadige en 25
niet-gewelddadige gedetineerden
voorgelegd aan 10 psychologen en
11 penitentiair consulenten. Van
elk van deze gedetineerden waren
17 gegevens beschikbaar omtrent
de criminele en demografische
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achtergrond. Het bleek dat de
kwaliteit van de voorspellingen
van de individuele beoordelaars
laag was. Echter, als de voorspellingen van de afzonderlijke beoordelaars werden gecombineerd,
werd een beter resultaat bereikt.
Bij de betreffende analyses is
gebruik gemaakt van het zg.
lens-model; d.i. een statistische
techniek waarbij wordt bepaald
op welke wijze beoordelaars
verschillende factoren bij hun
voorspelling van gewelddadig
gedrag betrekken. Bij deze analyse
bleek dat beoordelaars soms
factoren die feitelijk een redelijk
goede voorspeller van gewelddadig gedrag zijn, onderwaarderen
en soms slechte voorspellers zwaar
laten wegen. De vier feitelijk
belangrijke voorspellers van
gewelddadig penitentiair gedrag
waren: het aantal eerdere arrestaties, het aantal eerdere veroordelingen, de huidige leeftijd en de
grootte van de woonplaats. Door
in trainingen beoordelaars te
attenderen op het belang van deze
factoren kan de kwaliteit van de
gewelddadigheidsvoorspellingen
worden verbeterd.
Met literatuuropgave.

26
Dolde, G.
Die Arbeitszufriedenheit des
allgemeinen Volzugsdienstes und
Werkdienstes im Langstrafenvollzug; em n Problem fiir die
Vollzugsorganisation

Zeitschrift ftir Strafvollzug und
Straffaligenhiffe, 39e jrg., nr. 6,
1990, pp. 350-355
Er is wet veel onderzoek verricht
naar het functioneren van gevangenispersoneel maar nauwelijks
naar hun subjectieve ervaringen,
zoals de tevredenheid met het
werk. Meer kennis hierover zou
ook aangewend kunnen worden
voor meer produktiviteit en
minder arbeidsverzuim. De auteur
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legde alle bewaarders en
werkmeesters in de vier inrichtingen voor langgestraften in
Baden-Wartenberg een
schriftelijke vragenlijst voor. De
respons was hoog (60%, n =373)
en uitgebreid, waar de auteur uit
afleidt dat de behoefte om de
(on)tevredenheid te uiten groot
was. In elk van de vier inrichtingen bleek een hoge mate van
ontevredenheid. Deze werd vooral
in verband gebracht met door het
systeem bepaalde factoren en niet
met persoonlijke. Drie gebieden
kwamen duidelijk naar voren: de
onduidelijke en conflicterende
doelen van het werk, het gemis
aan duidelijke richtlijnen voor het
nemen van beslissingen, en een
niet bevredigend beloningssysteem. Aan elk van deze structurele factoren is volgens de
auteur wat te doen. Op het gebied
van de materiele beloning, is
weinig speelruimte maar er zou
meer met immateriele beloningen
kunnen worden gewerkt, zoals
meer lof, beslissingsbevoegdheid
en medeverantwoordelijkheid.
Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-delinquentie
27
Task force on juvenile justice
issues

The psychiatrist and the juvenile
justice system
The American journal of
psychiatry, 147e jrg., nr. 11,
1990, pp. 1584-1586
In 1985 werd de 'Task Force on
Juvenile Justice Issues' opgericht
door de `APA Council on
Children, Adolescents, and Their
Families' met als taken: te bezien
of er informatie beschikbaar is
over psychiatrische problemen bij
veroordeelde en met name bij
gedetineerde jeugdigen en de
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beschikbaarheid van passende
voorzieningen op het gebied van
psychiatrische diagnostiek en
behandeling; het doen van aanbevelingen op grond van hun bevindingen. Deze aanbevelingen
luiden dat er in alle fases van de
procesgang een beroep moet
kunnen worden gedaan op psychiatrische evaluatie en dat er in
correctionele instellingen psychiatrische diagnostiek en behandeling voorhanden moet zijn. De
opleiding van de psychiater die
binnen het justitiele systeem gaat
werken dient daaraan te worden
aangepast. In het artikel worden
twintig concrete voorstellen
gedaan voor de invulling van het
curriculum van een trainingsprogramma forensische psychiatrie.
Ook op het gebied van onderzoek
en voorlichting zijn er taken
weggelegd voor psychiaters
binnen dit werkveld.
Met literatuuropgave.
28
Bruinsma, G.J.N.

Leefiijdgenoten en de criminaliteit van jongeren
Jeugd en samenleving, 21e jrg.,
nr. 1, 1990, pp. 15-25
In het artikel wordt een overzicht
gegeven van gegevens uit de
criminologie over de invloed van
leeftijdgenoten en vrienden op het
optreden van crimineel gedrag bij
jongeren. Veel crimineel gedrag
van jongeren bestaat uit groepsactiviteiten. Over eventuele criminogene invloeden van jongeren op
elkaar is echter relatief weinig
bekend. Wel is het duidelijk dat
deviante jongeren deviante
vrienden hebben. Panelstudies
kunnen meer duidelijkheid geven
over de vraag wat er eerder is in
de tijd: deviante vrienden,
deviante waarden of deviant
gedrag. Over het relatieve belang
van de invloed van ouders en van
leeftijdgenoten, zijn de meningen
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verdeeld. Bruinsma beschrijft de
opvattingen van aanhangers van
de sociale controletheorie en van
de differentiele associatietheorie
OP dit punt. Vervolgens wordt
aandacht besteed aan leeftijdsgenoten in relatie tot het verschijnsel
jeugdbendes, in relatie tot meisjes
en in relatie tot migrantenjongeren. Hij concludeert dat er in
feite nog weinig helderheid is over
het proces dat leidt tot crimineel
gedrag bij jongeren. Panelstudies
zijn dringend gewenst om hierover
meet duidelijkheid te verschaffen.
Ook verdient het begrip vriendschap nadere beschouwing. Het
artikel wordt besloten met een
reeks nog niet beantwoorde
vragen met betrekking tot delinquentie onder jongeren.
Met literatuuropgave.
29
Karger, T., P. Sutterer
Polizeilich registrierte Gewaltdelinquenz bei jungen Ausliindern;
Befunde der Freiburger Kohortenstudie ante, Berlicksichtigung
von Verzerrungen in der polizeilichen Kriminalistik

Monatsschrift ftir Kriminologie
und Strafrechtsreform, 73e jrg.,
nr. 6, 1990, pp. 369-383
Gebruikmakend van data uit de
Freiburgse cohortstudie wordt
onderzoek gedaan naar in de
politiestatistieken geregistreerde,
door buitenlandse jongeren
gepleegde geweldsdelicten. Een
van de bevindingen is dat buitenlandse jongeren, vergeleken met
Duitse jongeren, een onevenredig
groot gedeelte van deze delicten
voor hun rekening nemen. Len
aantal gangbare verklaringen voor
dit verschijnsel, zoals ongelijke
leeftijdsopbouw bij deze twee
groepen, andere samenstelling wat
de sekse van de groepsleden
betreft en fouten in de op de
politiestatistieken gebaseerde
berekeningen, zijn door de opzet
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en uitkomsten van het onderzoek
uitgesloten. Verklaringen die wel
een rol kunnen spelen zijn: de
verschillen in 'sociaal-structurele'
samenstelling tussen de groep
Duitse en de groep buitenlandse
jongeren, de verschillen in
verdeling over stedelijke en
niet-stedelijke woongebieden,
selectie door de politie en
tenslotte daadwerkelijke
verschillen in bereidheid tot
gewelddadig gedrag.
Met literatuuropgave.

Politie
30
Haakmeester, R.J.
Bezorgd, maar met mate; de
politie en de veelvoorkomende
criminahteit in het bednjfsleven

Het tijdschrift voor de politie,
52e jrg., nr. 12, 1990, pp.
501-504
De auteur gaat in op het rapport
`Bedrijfsleven en criminaliteit'.
Het is zijns inziens een goede en
nuttige eerste aanzet tot het
zichtbaar maken van de 'dark
numbers' in de registratie van
veelvoorkomende criminaliteit
tegen het bedrijfsleven. De auteur
heeft wel bezwaar tegen de interpretatie van de cijfers. Dat schade
ten gevolge van criminaliteit beter
te beinvloeden zoo zijn dan
andere kosten, blijft volgens hem
onbewezen en overtuigt niet. Hij is
het wel eens met de aanbevelingen, hoewel hij er wel enige
kanttekeningen bij maakt. Tot slot
geeft de auteur zijn mening over
wat de politie met het rapport
moet doen. De politie kan
adviserend behulpzaam zijn als
bedrijven preventieve maatregelen
wensen te nemen. Voor het
overige moet de politic geen
bijzondere aandacht aan deze
criminaliteit geven.
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31
Regoli, B. e.a.
The construction and implementation of an alternative measure
of police cynicism
Criminal justice and behavior,
17e jrg., nr. 4, 1990, pp. 395-409
Tot nu toe verricht onderzoek
naar cynisme bij de politie had
volgens de auteur twee gebreken.
In de .eerste plaats resulteerde het
onderzoek naar latente dimensies
binnen de Niederhoffer schaal met
20 items in een groot aantal
subschalen die uniek bleken te
zijn voor de gehanteerde onderzoekssetting. In de tweede plaats
werden geen consequenties van
het geconstateerde cynisme voor
de uitoefing van de werkzaamheden gevonden. In het onderhavige onderzoek werden vier
dimensies van cynisme (orientatie
t.o.v. besluitvormers, van regels,
van het wettelijk systeem, en
respect) in verband gebracht met
drie werk-factoren (relaties binnen
en buiten het korps, botsingen met
de bevolking en hoeveelheid
arrestaties). Aan 110 lagere
politiebeambten werd een
schriftelijke vragenlijst voorgelegd
in twee korpsen in Colorado. Over
het geheel genomen bleek cynisme
een negatieve invloed uit te
oefenen op de relatie met
collega's, met superieuren en met
het publiek. Ook was er een
negatief verband tussen cynisme
en ontevredenheid met het werk.
Cynisme t.o.v. besluitvormers had
een negatieve invloed op de
relatie met de bevolking en
cynisme t.o.v. regels een positieve
op het aantal arrestaties inzake
minder ernstige delicten.
Met literatuuropgave.
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32
Rosenthal U., P. 't Hart
Riots without killings; policy
learning in Amsterdam
1980-1985
Contemporary crises, 14e jrg.,
nr. 4, 1990, pp. 357-376 en pp.
377-380
Het optreden van de politie bij
krakersrellen in Amsterdam, in de
periode 1980-1985, wordt
beschreven en vijf hiervan worden
gedetailleerd geanalyseerd.
Centraal staat de vraag of de
politie van de opgedane
ervaringen leerde en op grond
daarvan haar strategie veranderde.
De serie confrontaties maken een
vergelijking goed mogelijk. Het
blijkt dat bij elk van de vijf geanalyseerde rellen gebruik werd
gemaakt van eerdere ervaringen.
Dit geldt echter ook voor de
krakers. Omdat ook zij hun
strategie steeds wijzigden was bij
de politie soms sprake van een
'overkill' en soms van een
`underkill' aan maatregelen. De
politie ging in ieder geval te werk
volgens verschillende scenario's.
Achteraf bezien werd niet altijd
het juiste gekozen en ook botsten
de meningen hierover soms met
die van de politieke bewindvoerders. In zijn commentaar wijst
van Leeuwen nog op niet
genoemde aspecten, zoals de rol
van de media, gebreken in de
communicatie tussen de betrokken
politie-eenheden, en onzekerheden over de bevoegdheden van
de politie. Ook wijst hij op het nut
van een vergelijking van het
politieoptreden bij de reeks
krakersrellen met dat bij andere
series massale ordeverstoringen
zoals de demonstraties tegen
gebruik van atoomkracht.
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Verslaving
33

handel en meer rechtszekerheid
bij drugsprocessen.
Met literatuuropgave.

Albrecht, P.

Die Mitverantwortung der Strafjustiz far das gegenwiirtige
Drogenelend

Drogalkohol, 14e jrg., nr. 3, 1990,
pp. 179-189

Pleidooi van een rechter voor een
humaner en oprechter justitieel
drugsbeleid. Hij gaat Cr van uit
dat men moet erkennen dat het
huidige beleid heeft gefaald en de
bevolking valse hoop heeft
gegeven dat het drugsprobleem op
te lossen is. De strafrechtstoepassing heeft volgens hem de
ellende i.v.m. drugs daarentegen
aanzienlijk vergroot en is zelf
medeverantwoordelijk voor de
escalatie. Hieraan dragen drie
kenmerken bij. Ten eerste is de
verdovende middelenwetgeving
oneerlijk en tegenstrijdig omdat
cannabisproducten Cr wel en
andere middelen zoals alcohol en
nicotine er niet onder vallen. Dit
wordt door de gebruikers van de
eerste categoric als onrechtvaardig
en onterecht beschouwd en leidt
tot een grote toestroom van
gebruikers in het justitieel
systeem. Ten tweede overschat de
wetgever de generaal preventieve
werking van de strafrechtstoepassing. Ten derde wordt de
verbinding tussen straf en therapie
door de verslaafden als problematisch ervaren. Ook is het behandelingsaanbod zo gering dat het
slechts een klein deel van de justitiabelen bereikt. Ondanks het
falen van het beleid heeft nog
steeds geen herorientering op de
wetgeving plaatsgevonden. De
auteur pleit voor: decriminalisering van het gebruik van alle
drugs, afschaffing van de strafbaarheid van kleinhandel,
algemene reductie van de
strafmaat voor 'illegale' drugs-
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34
Beaupere,

Chr.

Nieuwe drugs

De politieofficier, nr. 10, 1990,
pp. 5-23
Dit artikel geeft een uitvoerige
uiteenzetting over de 'drugs van
morgen', welke kunnen warden
onderverdeeld in vier categorieen:
drugs, die al langere tijd bekend
zijn, maar thans in een nieuwe
vorm worden gebruikt: crack, een
derivaat van cocaine; mengsels
van bekende drugs: de speed-ball
en de window; de 'designer
drugs': nieuwe synthetische
derivaten van reeds bekende
drugs: ecstasy (MDMA); drugs
voor medisch gebruik: PCP
(Phencyclidine). Beschreven
worden deze `nieuwe drugs', hun
effecten en de criteria voor
bepaling van afhankelijkheid van
de gebruikers, alsmede bun
impact op de gezondheid en op de
fysiologische en psychologische
gedragingen van individuen. De
auteur acht drugs een van de
elementen van de anti-beschaving,
die de ontgoocheling van de jeugd
tegenover politieke idealen, de
verheerlijking van het marginale
leven met asociaal gedrag, een
wereld van opstandigheid,
verenigt. Anti-drugopvoeding is
noodzakelijk. Om drugs te
bestrijden moeten de regeringen
hulpbronnen vinden en een
aangepast klimaat creeren zowel
op economisch als op sociaal vlak.
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35
Erickson, P.G.

36
Hammersley, R., A. Forsyth e.a.

Past, current and future directions in Canadian drug policy

The criminality of new drug users
in Glasgow

The international journal of the
addictions, 25e jrg., nr. 3A,
1990-1991, pp. 247-266
In Canada zijn drugswetgeving en
-bestrijding lange tijd gekenmerkt
geweest door een vnl. strafrechtelijke en vrij strenge aanpak. Na
een stijging van het druggebruik
eind jaren zestig met canabis als
de meest gebruikte drug, stabiliseerde de ontwikkeling zich
enigszins in de jaren tachtig.
Enkele problemen die zich bij de
controle van het drugmisbruik
voordoen zijn: overbelasting van
de rechtbanken; de ruime strafrechtelijke beslissingsvrijheid van
de rechter, waardoor er weinig
consistentie bestaat; de nog
beperkte invloed van de nieuwe
grondwet van 1982 t.o. de traditionele houding van de rechtbanken, die bescherming van de
maatschappij vooropstellen en de
omvang en invloed van de drugsuitgaven op de economie. In 1987
is er door de ontwikkelingen in de
VS (war on drugs) weer meer
aandacht gekomen voor het eigen
drugsvraagstuk en werd de
National Drugs Strategy
opgesteld, een vijf-jarenplan,
waarbij de nadruk .meer op
educatie, preventie en behandeling gelegd wordt. De auteur
constateert, dat er ondanks deze
nieuwe tendens nog steeds regelmatig strafvervolging plaatsvindt.
Hij pleit voor een verdere ontwikkeling van alternatieve benaderingen, m.n. in de gezondheidssfeer (onder verwijzing naar
Nederland als voorbeeld) en het
verder terugdringen van de strafrechtelijke aanpak.
Met literatuuropgave.
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British journal of addiction, 85e
jrg., nr. 12, 1990, pp. 1583-1594
Veel onderzoek over criminaliteit
en druggebruik gaat zelden in op
opium- en cocaInegebruikers. Ook
worden bij menig onderzoek door
de ondervraagden belangrijke
feiten niet gemeld door gebreken
in hun herinnering. Hoewel de
auteurs van mening zijn dat
druggebruik en criminaliteit met
elkaar samenhangende gedragingen zijn betwijfelen zij, zoals
over het algemeen wordt aangenomen, dat criminaliteit op
direkte wijze bepaald wordt door
druggebruik. Om deze hypothese
te toetsen werd in Glasgow een
onderzoek uitgevoerd met een
viertal categorieen druggebruikers:
gebruikers van toegestane drugs,
soft- en harddruggebruikers, en zij
die injecteren. De ondervraagden
werden verkregen door de
sneeuwbalmethode, d.w.z. dat elke
respondent gevraagd werd
anderen aan te melden. Het
onderzoek steunde op schaaltechnieken, regressie-analyse en
self-report data van 210 respondenten uit de leeftijdscategorie
15-23 jarigen. De auteurs vonden
dat druggebruik en criminaliteit
met elkaar samenhangen, maar
ook dat criminaliteit niet geheel
kan worden verklaard uit druggebruik. Het schijnt dat een combinatie van druggebruik, het gedrag
van vrienden en eerder opgedane
ervaringen met criminaliteit van
invloed is op de criminaliteitsfrequentie. Tot slot stellen de auteurs
dat vrijheidsbeneming als preventiemethode afgewezen moet
worden.
Met literatuuropgave.

119

37

Verenigde Staten is onderwerp
van dit artikel. Allereerst wordt
echter ingegaan op de inhoud van
het nationaal beleid ten aanzien
van druggebruik. Vanaf het
International journal of the
midden van de jaren zestig is
addictions, 25e jrg., nr. 3A,
sprake van zo'n nationaal beleid.
1990-91, pp. 353-176
Als echter de twintig meest
De historische ontwikkeling van
relevante schriftelijke beleidsvisies
het Engelse drugsbeleid wordt
van de Amerikaanse overheid
geschetst sinds het midden van de vanaf dat tijdstip tot heden
19e eeuw. De auteur stelt tevens de worden geanalyseerd, blijkt dat
vraag of en in welk opzicht het
deze nauwelijks zijn gebaseerd op
Engelse beleid zich onderscheidt
wetenschappelijke onderzoeksconvan dat van de overige Westeuclusies. Evenmin bevatten zij
ropese landen. Hij constateert dat concrete aanbevelingen voor
het Engelse beleid niet zozeer is
dergelijk onderzoek ter ondergeent op de nationale problesteuning van het beleid. Vrijwel al
matiek, maar meer op internahet door de overheid gesubsiditionale overeenkomsten die in de
eerde onderzoek naar druggebruik
nationale wetgeving zijn geincorwordt verricht door het National
poreerd. De bestaande wetgeving
Institute on Drug Abuse. Het
stamt vooral uit de eerste twee
budget van dit NIDA is echter
decennia van deze eeuw, toen er
beperkt geweest. Er is bovendien
nog geen substantieel drugsproweinig beleidsgericht onderzoek
bleem was. In het midden van de
gedaan door dit instituut. De
jaren zestig veranderde dit en
auteur pleit voor een nieuwe
werd het wettelijk verboden dat
nationale strategie voor onderzoek
• algemeen artsen drugs
naar drugmisbruik. Daarbij moet
voorschrijven. Ook werden
prioriteit worden gegeven aan
speciale drugsklinieken ingesteld.
beleidsgericht onderzoek en
De werkelijke hulpverlening aan
samenwerking tussen wetenverslaafden wordt echter vooral
schappers en beleidsmakers.
door vrijwil tigers geboden. De
Met literatuuropgave.
(straf)rechtspleging is vooral
puntief gericht en veel minder op
39
het welzijn van de verslaafden. De
Wish, E.D. ,
auteur acht een grondige herbeU.S. drug policy in the 1990s;
zinning op de bestaande
insights from new data from
wetgeving noodzakelijk.
arrestees
Met literatuuropgave.
The international journal of the
addictions, 25e jrg., or. 3A,
38
1990-1991, pp. 377-409
Smith, J.P.
In 1987 maakte het Amerikaanse
Research. public policy and drug
ministerie van justitie een begin
abuse: current approaches and
met het 'Drug Use Forecasting
new directions
beleid' (DUF). Het doel was om
The international journal of the beleidsmakers informatie te geven
addictions, 25e jrg., nr. 2A,
omtrent druggebruik bij arres1990-1991, pp. 181-197
tanten d.m.v. urine-analyse. Zo
Wat de afgelopen jaren het weten- hebben de DUF-gegevens
schappelijk beleid is geweest met
duidelijk gemaakt dat veel van de
betrekking tot drugmisbruik in de vraag naar cocaine in de VS
Howitt, D.
Britain's 'Substance abuse
policy'; realities and regulations
in the United Kingdom
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afkomstig is uit deze arrestantenpopulatie. Maar ook werd
duidelijk dat het gebruik en de
verspreiding van andere verboden
drugs onder arrestanten zeer
omvangrijk is. De meeste van hen
zijn aflcomstig uit de stedelijke
lagere sociaal-economische
klassen. De auteur is van mening
dat het drugbeleid niet meer
gericht moet zijn op de bevolking
in zijn totaliteit. Deze aandacht
heeft weliswaar geleid tot een
daling van het gebruik in de
hogere- en middenklassen, maar is
inmiddels achterhaald door de
nieuwe DUF-cijfers. Deze cijfers
wijzen immers op een omvangrijke
harde kern van gebruikers bij het
criminele deel van de lagere
klassen. Krijgt dit kansarme deel
van de bevolking niet meer
aandacht, zo niet prioriteit, dan
bestaat volgens de auteur het
gevaar dat naarmate het druggebruik in de hogere- en middenklassen daalt, zij steeds meer door
de samenleving zullen worden
`afgeschreven'.
Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies
40
Dent, D.Z., I. Arias
Effects of alcohol, gender, and
role of spouses on attributions
and evaluations of marital
violence scenarios
Violence and victims, 5e jrg., nr.
3, 1990, pp. 185-193
Doel van onderzoek was na te
gaan wat enerzijds de opvattingen
zijn over gewelddadige conflicten
tussen echtelieden ten gevolge van
alcoholgebruik, en anderzijds wat
de achtergronden van deze opvattingen kunnen zijn. Aan het
onderzoek werkten 115 manlijke
en 181 vrouwelijke studenten mee,
die een fictief scenario kregen
voorgelegd over een echtpaar dat
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thuiskomt na een diner. De
auteurs hanteerden schaaltechnieken en covariantie-analyse.
Alle respondenten spraken zich
negatiever uit over zowel de man
als de vrouw, indien deze meer als
dader van geweldsuitoefening
optraden dan als slachtoffer.
Respondenten keken eerder naar
rol (dader of slachtoffer van
geweld) dan naar geslacht.
Drinkende vrouwen riepen de
afkeuring op van manlijke respondenten, terwijI de vrouwelijke
respondenten zich eerder negatief
uitlieten over gewelddadige
vrouwen. De auteurs vinden het
zorgwekkend dat bleek dat als het
slachtoffer van het geweld alcohol
had gebruikt, dit de afkeuring van
de respondenten deed toenemen.
Met literatuuropgave.
41
Miethe, T.D., M.C. Stafford e.a.
Lifestyle changes and risks of
criminal victimization
Journal of quantitative criminology, 6e jrg., nr. 4, 1990, pp.
357-376
De laatste decennia hebben zich
in de Verenigde Staten grote
macro-structurele veranderingen
voorgedaan t.a.v. de indeling van
het dagelijks !even. In dit
onderzoek wordt nagegaan of er
een verband is tussen veranderingen in levenspatronen en veranderingen t.a.v. risico's die
individuen lopen om slachtoffer te
worden van criminaliteit; hetzij
persoonlijk, hetzij gericht op bezittingen. Hiertoe gebruiken de
onderzoeker gegevens uit het
'National Crime Survey', een
groep van 33773 individuen en
19005 huishoudens maakt er op
twee momenten deel van uit. Het
blijkt dat `passieve' veranderingen
in levensstijl, waardoor individuen
een gemakkelijker doelwit vormen
of die een grotere blootstelling
aan misdadigers betekenen (meer
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activiteiten buitenshuis, zowel
overdag als 's nachts) en minder
bescherming (kleinere
huishoudens), verband houden
met een verhoging van het risico
slachtoffer te worden. Mensen die
's avonds activiteiten buitenshuis
hebben bleken meer kans te lopen
opnieuw slachtoffer te worden.
Maar 'actieve' veranderingen in
levensstij1 (o.a. verhoging van
voorzorgsmaatregelen) hadden
niet het verwachte effect. De
geconstateerde invloed van
'passieve' en 'actieve' veranderingen in levensstijlen wordt uitgebreid besproken. Tenslotte geven
de auteurs enige suggesties voor
vervolgonderzoek, gebaseerd op
deze onderzoeksresultaten.
Met literatuuropgave.
42
Parker, R.N., A.M. Toth
Family, intimacy, and homicide;
a macro-social approach
Violence and victims, 5e jrg., nr.
3, 1990, pp. 195-210
Binnen de sociologic zijn twee
stromingen te onderscheiden in
het onderzoek naar geweld tussen
seksuele partners en gezinsleden.
De macro-sociale aanpak is
gericht op analyse van cijfers over
moord op het niveau van steden,
regio's en staten, met specifieke
aandacht voor invloeden op het
gebied van subcultuur, economische deprivatie, levensstij1 en
dagelijkse activiteiten. De microsociale benadering is gericht op
analyse van zelfgerapporteerde
gegevens over ernstige vormen van
geweld binnen het gezin, met
nadruk op de invloed van sociale
veranderingen, historische
patronen en culturele normen
betreffende geweld binnen
gezinnen en intieme relaties.
Gegevens over vier verschillende
soorten moorden - binnen het
huwelijk; tussen gezinsleden die
geen intieme seksuele relatie
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hebben; tussen personen die niet
tot hetzelfde gezin behoren maar
wel een seksuele relatie hebben;
tussen bekenden die geen gezinsof seksuele relatie met elkaar
hebben - gepleegd in 299 Amerikaanse steden, zijn geanalyseerd
am de invloed van uit beide
stromingen afkomstige indicatoren
betreffende de oorzaken van
geweld te bepalen. Op grand
hiervan wordt geconcludeerd dat
seksuele intimiteit en gezinsrelaties twee onderscheiden
elementen zijn in relatie tot (de
aanleiding tot) moord. Naast de
macro-sociale en de micro-sociale
benadering dient een derde
perspectief te warden onderscheiden, namelijk dat van de
gewoonten. Uitgangspunt is dat
dagelijkse gewoonten (zoals meer
activiteiten buitenshuis, ook
gedurende de avond en nacht),
van invloed zijn op de kans om
slachtoffer warden van een
misdrijf. Het is vruchtbaar de
micro- en de macro-sociale
benadering gecombineerd toe te
passen in empirisch onderzoek en
de auteurs raden aan dit vaker te
doen in de context van
sociaal-wetenschappelijk
onderzoek in het algemeen.
Met literatuuropgave.
43
Walklate, S.
Researching victims of crime;
critical victimology
Social justice, 17e jrg., nr. 3,
1990, pp. 25-42
Er zijn verschillende manieren
waarop slachtofferschap van
misdrijven onderzocht kan
worden. De positivistische of
conventionele victimologie gaat
uit van een vorm van uitlokking
door het slachtoffer en een gelijke
verdeling van slachtofferschap
over de bevolking. Het radicale
linkse realisme en het feminisme
onderzoeken meer de structurele
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kenmerken van het victimisatieproces. Volgens het feminisme
vormt het machtsverschil tussen
slachtoffer en dader de kern van
het victimisatieproces. Het links
realisme heeft er op gewezen dat
victimisatie niet gelijk over de
bevolking verdeeld is, maar
bepaalde patronen vertoont. Een
zwak punt in deze richting is de
slechte formulering van wat redel
is. Onderzoek naar de werkelijkheid is een probleem.
Nationale surveys geven vooral de
grote lijnen aan, maar leveren
onvoldoende details over het victimisatieproces. Naast het kwantitatieve onderzoek is daarom ook
een kwalitatieve analyse noodzakelijk. Volgens de auteur is het
van belang om een kritische victimologie te ontwikkelen, die
gebaseerd zou moeten zijn op de
bevindingen van het links realisme
en het begrippenapparaat en de
, methodologie van het feminisme.
Niet alleen patronen van victimisatie moeten gemeten worden,
maar ook moeten oorzaken en
veranderingen van slachtofferschap geanalyseerd worden.
Met literatuuropgave.
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Documentatiecentrum
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Beyaert

Pyrek, M.Z.
Voorlichting in strafzaken; een
kwaliteitsonderzoek naar de reclasseringgrapportage

Arnhem, Gouda Quint, 1990

Riley, D.
Drink-driving; the effects of enforcement

Kemper, F., Savornin Lohman, P.
de e.a.
Aan de kant in niemandsland; een
onderzoek naar Turlcse en Marokkaanse randgroepjongeren in
Arnhem

Arnhem, Stichting Welzijn
Arnhem, 1990
Klijn, A.
Rechtshulp onderzocht en
overdacht; theoretische reflectie en
empirisch onderzoek omtrent
rechtshulp in Nederland 1979-1989

Arnhem, Gouda Quint, 1990
(NFR publikatie, 3)

London, HMSO, 1991 (Home
Office Research Study, 121)
Sessar, K., H.J. Kerner (red.)
Developments in crime and crime
control research; German studies on
victims, offenders and the public

New York, Springer-Verlag, 1991
Survey, A
Survey, A, of intermediate sanctions

Arnhem, Gouda Quint, 1991
(Proefschrift)

Washington, U.S. Department of
Justice, Office of Justice Programs,
National Institute of Corrections,
1990

Langeland, W., S. Dijkstra e.a.
Kindermishandeling: van signaal
naar hulp I; signaleren en melden

Terpstra, J., L. Gunther Moor
Preventief jongerenwerk; evaluatie
van een wijkgerichte aanpak

Nijmegen, Instituut voor ToegeUtrecht, Nederlands Centrum
Geestelijke Volksgezondheid, 1990 paste Sociale Wetenschappen,
1990
Lokaal beleid en criminaliteit
Lokaal beleid en criminaliteit; inleidingen en verslag van het
symposium over de rol van de
reelassering in relatie tot gemeentebesturen en andere plaatselijk
instanties die zich bezighouden met
achtergronden en gevolgen van
criminaliteit, gehouden op dinsdag
8 mei 1990

Zijl Smit, D. van, F. Diinkel
Imprisonment today and tomorrow;
international perspectives on
prisoners' rights and prison conditions

Deventer, Kluwer, 1991

Arnhem, Gouda Quint, 1990
(NFR publikatie, 1)
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Mededelingen

Themanummers Justitiele
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.
JV5, juni 1991: Evaluatie
wetgeving
JV6, juli/augustus 1991: Medische
technologie
JV7, september: Onderzoeknummer
JV8, oktober/november: Strafvordering
JV9, december: Daders aan het
woord

Congressen
Tweede Europees wetenschappelijk 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
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aspect in de persoon van
opgenomen kinderen een adolescenten aan de orde is, worth 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. Len voorstel (liefst in
het Engels) dient voor I 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
Plaats: Leeuwenhorst Congrescentrum, Noordwijkerhout
Informatie: 2e EUSARF-congres
1991, p/a Leids Congres Bureau,
Postbus 16065, 2301 GB Leiden,
071-275299.
Informatierecht op weg naar de
21e eeuw
Onder deze titel organiseert het
Instituut voor Informatierecht van
de Universiteit van Amsterdam
een internationale conferentie.
Deskundigen uit de hele wereld
zullen kwesties bespreken met
betrekking tot informatierecht
naar aanleiding van technische en
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politieke ontwikkelingen die
verwacht worden voor het begin
van het derde millenium.
Aandacht zal worden besteed aan
zulke onderwerpen als: overheidsvoorlichting, de integratie van
infrastructuur en dienstverlening,
mediarecht, consumentenvoorlichting, de bescherming van
privacy, en de toenemende
problemen die rijzen bij het
bepalen van de grenzen tussen de
verschillende intellectuele eigendomsrechten. Deze onderwerpen
zullen zowel apart als in
samenhang met elkaar behandeld
worden.
Datum: 12-15 juni 1991
Plaats: RAI Congres Centrum,
Amsterdam
Informatie: Instituut voor Informatierecht, IVIR Congress 1991,
Kloveniersburgwal 72, 1012 CZ
Amsterdam, tel.: 020-5253926 (dr
W.F. Korthals Altes).
Onderneming en strafrecht

Sprekers op dit door Uitgeverij
Account georganiseerde
symposium zijn prof. mr M.
Wladimiroff (RUU en advocaat te
Den Haag), Mr J. Italianer
(advocaat Amsterdam), mr dr
R.N.J. Kamerling RA (Controle
Belastingdienst Amsterdam), mr J.
Koers (OvJ Arnhem), mr R.J.
Schimmelpenninck (advocaat
Amsterdam), mr A.M. Fransen
(milieu-OvJ, Amsterdam), prof. mr
H. de Doelder (EUR). De inleidingen zijn ingedeeld in vier
groepen aandachtspunten:
bedrogsdelicten, fiscale delicten,
faillissementsdelicten, milieustrafrecht en algemeen strafrechtelijke aspecten.
Datum: 6 juni 1991
Plaats: Hilton Rotterdam
Inlichtingen en opgave:
073-136685.

Mededelingen

Studiedag over ontwikkeling en
toekomst Landelijke Voorzieningen

Ter gelegenheid van het
140-jarig bestaan van het Jongerenhuis Hoenderloo en het
25-jarig bestaan van het Orthopedagogisch-Therapeutisch Instituut
't Wezeveld zal bovengenoemde
studiemiddag worden georganiseerd waarbij het huidige en
toekomstige belang van de
Landelijke Voorzieningen voor
plaatsende instanties het centrale
thema zal zijn. Met name vertegenwoordigers van ambulante
voorzieningen, plaatsende
instanties en regionale
(semi-)residentiele voorzieningen
worden uitgenodigd aan deze
studiemiddaag deel te nemen.
Datum: 6 juni 1991
Plaats: Sporthal 'De Weikamp'
van Jongerenhuis Hoenderloo,
Weikamperweg 10 te Hoenderloo
(Gld)
Informatie: J. Ritsema:
05768-1633; I. Postma:
05712-72536; B. Wolters:
071-274059; K. Mesman Schultz:
071-274043.

De WODC - rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de
onderzoekresultaten van het
WODC wordt een beperkte
oplage van de rapporten kosteloos
verspreid onder functionarissen,
werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het Ministerie
van Justitie. Dit gebeurt aan de
hand van een verzendlijst die
afhankelijk van het onderwerp
van het rapport opgesteld wordt.
Vanaf 1 januari 1989 worden de
rapporten in de reeks Onderzoek
en Beleid uitgegeven door Gouda
Quint BV. Rapporten die ná deze
datum zijn verschenen, zijn voor
belangstellenden, die niet voor
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een kosteloos rapport in
aanmerking komen, te bestellen
bij Gouda Quint BV, postbus
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon:
085-45 47 62. De
WODC-rapporten, verschenen in
1988 en daarvoor, zijn te bestellen
bij de Staatsuitgeverij, afdeling
Verkoop, tel: 070-37898 80. Een
complete lijst van de
WODC-rapporten is te verkrijgen
bij het WODC (tel.: 070-370 65
54).
Hieronder volgen de titelbeschrijvingen van de meest recent
verschenen rapporten.
Hekman, E.G.A., A. Klijn
Scheidingsmanieren; het Bum
Echtscheiding Groningen als
experiment in multidisciplinaire
vroeghulp

Lana, P.H. van der, A.A.M. Essers
De Kwartaalcursus en recidive

1990, WODC 99
Junger-Tas, J., M. Kruissink
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988

1990, WODC 100
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel
Inform atieverschaffing en schadebemiddeling door de politie bij slachtoffers van misdrijven;
evaluatie-onderzoek van een
experiment bij de politie in Alkmaar
en Eindhoven

1990, WODC 101
Schimmel, H.R., G.J. Veerman
Over regels en appel; de conffictopwekkendheid van artikel 57 AA W

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

1989, WODC 93

1990, WODC 103

Aalberts, M.M.J.
Opera tioneel vreemdelingentoezicht
in Nederland

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

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 volgens de WBA en de
WBF; verslag van een verkennend
onderzoek

1989, WODC 96
Kruissink, M., C. Venvers
Halt: een alternatieve aanpak van
vandalisme; eindrapport van een
evaluatie-onderzoek naar
Halt-projecten

1989, WODC 97
Steinmetz, Carl H.D.
Hulp aan slachtoffers van
misdrijven; effecten van slachtofferhulp en primaire opvang

1990, WODC 98
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1990, WODC 104
Block, C.R., C. van der Werff
Initiation and continuation of a
criminal career; who are the most
active and dangerous offenders in
the Netherlands?

1991, WODC 105
Berg, E.A.I.M. van der, W.
Waelen
Politie en milieuwethandhaving

1991, WODC 106
Junger, M., W. Polder
Achtergronden van delinquent
gedrag ander jongens uit etnische
minderheden II

1991, WODC 107
Bedem, R.F.A. van den
Voorlichting over vandalisme
doorgelicht; evaluatie-onderzoek
van een grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar de
(onmogelfficheden) van voorlichting

1991, WODC 108
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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, 070-370 65 54 tot 15.00u).
Vanaf 1989 verschenen de
volgende rapporten:
Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens,
E.A.I.M. van den Berg

Mutsaers, M., L. Boendermaker

Criminaliteitspreventie in het
onderwijs; eerste deelexperiment:
spijbekontrole

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

Geschikt of niet geschikt? Een
evaluatie van de lik-op-stuk-experimenten

Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering

1989, WODC/K1

Junger, M., L. Steehouwer

1990, WODC/K11

Verkeersongevallen bij kinderen uit
Gestructureerd politiesepot in jeugd- ethnische minderheden
1990, WODC/K12
zaken

Barendse-Hoornweg, E.J.M.

1989, WODC/K2
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel

Evaluatie van het schadebemiddelingsprojekt by de Leidse politie

1989, WODC/K3
Linckens, P.J., J.L.P. Spickenheuer

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

In Enschede verdacht; de werking
van een prioriteitenprocedure by
politie en just itie

Boendemaker, L., S.M. Schneider

1989, WODC/K4

Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C.
van Duyne

Leuw, Ed.

Interimrapport Prejop Amsterdam

1990, WODC/K13

Reclasseringswerk voor verslaafden; De strafkamer van de Hoge Raad
een onderzoek naar meningen en
in cijfers 1988-1989
ervaringen in het reclasseringsveld
1991, WODC/K14

1989, WODC/K5
Naborn, E.M.

Kockelkorn, R., P.H. van der
Laan, C. Meulenberg

1990, WODC/K7

Knelpunten by de toepassing van
dienstverlening? Uitkomsten van
een enquete onder rechters,
Officieren van Justitie, advocaten en
coordinatoren dienstverlening naar
eventuele knelpunten by de
toepassing van de Wet Straf van
Onbetaalde Arbeid

Laan, P.H. van der

1991, WODC/K15

Beschermingsbewind: een vergelijking met de curatele

1989, WODC/K6
Terlouw, G.J., G. Susanne

Een preventieproject in Gouda;
eerste resultaten van een project
voor Marokkaanse jongeren
Wel geplaatst, maar...; een eerste
verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de
daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in de residentiele
jeugdhulpverlening

1990, WODC/K8
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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.

