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Voorwoord 

Het tempo van wetgeving in Nederland (en 
waarschijnlijk in ieder ander westers geIndustriali-
seerd land) ligt ongekend hoog. Jaarlijks worden vele 
honderden wetten, wetjes, wetswijzingen in de Staats-
courant gepubliceerd, om nog maar te zwijgen van 
richtlijnen en andere vormen van regelgeving. Ms een 
fijnmazig web liggen de wetsteksten over de samen-
leving geweven. Maar de wet wordt niet zomaar 
`gegeven' en in dank aanvaard; de wet dient te 
worden gekend, gehandhaafd, opgedrongen en 
afgedwongen. Want wat is een wet zonder dat zij 
wordt nagevolgd? Het mag dan ook geen wonder 
heten dat in het wetgevingsproces steeds vaker de 
vraag wordt gesteld of een gegeven wet eigenlijk wel 
`werke. Een vraag die steeds relevanter wordt 
naarmate het aantal wetten toeneemt. 

De vraag naar de werking van een wet komt echter 
nog om een tweede reden naar voren. Vrijwel geen 
enkele wet is het resultaat van een eenduidig besluit-
vormingsproces. Er gaat een lang proces van belan-
genstrijd, lobby-werk, politieke geschillen, sluiten van 
compromissen, advisering en geschaaf aan teksten 
vooraf aan een uiteindelijke besluit. In dit moeizame 
geboorteproces van wetten speelt de vraag naar het 
veronderstelde effect van een wet natuurlijk een 
belangrijke rol. Geen effecten, ongewenste effecten, 
bijeffecten; de discussie over de wenselijkheid van 
een wet anticipeert op de nog onbekende gevolgen 
van invoering. Dat betekent dat de vraag naar 
evaluatie van een wet onderdeel wordt van het wetge-
vingsproces zelf, onder andere om politieke menings-
verschillen te kunnen overbruggen. 

Evaluatie van wetten en het proces van wetgeving 
zijn met andere woorden steeds moeilijker van elkaar 
te onderscheiden. Wetgeving vraagt om evaluatie en 
evaluatie kijkt naar de beoogde doelen. In dit 
themanummer van Justitiele verkenningen wordt de, 

Voorwoord 	 5 



momenteel zeer actuele, verhouding tussen wetgeving 
en evaluatie onder de loep genomen. G.J. Veerman 
gaat in het openingsartikel in op de paradox dat 
evaluatie van wetten van belang wordt geacht, maar 
dat van de resultaten van die evaluaties weinig 
gebruik wordt gemaakt. Na bespreking van onder 
andere de opkomst van het verschijnsel wetsevaluatie 
verklaart hij deze paradox uit de functies van 
wetsevaluatie: argumentatie en pacificatie. Het is 
volgens de auteur verstandiger om geld, tijd en 
aandacht te investeren in ex ante-evaluaties dan in ex 
post-evaluaties, niet alleen omdat de kans op gebruik 
groter is maar ook omdat het voor het 'imago' van 
wetgeving beter is als zij niet te veel moet worden 
teruggedraaid. 

In de volgende drie artikelen worden verschillende 
aspecten van het wetgevingsproces behandeld. Om te 
beginnen stelt prof. I. van der Vlies zich de vraag 
wanneer er in juridisch opzicht sprake is van een 
goede wet. Zij constateert dat de rechter steeds meer 
beperkt wordt in zijn interpretatievrijheid van de wet. 
Het is de wetgever die, door de toename van de 
wetgeving, in toenemende mate de individuele 
rechten bepaalt. Dit betekent, volgens de auteur, dat 
reeds in het proces van wetgeving de rechtsbeginselen 
in het geding zijn. Zij onderscheidt er tien, die 
varieren van duidelijke terminologie tot rechtsge-
lijkheid. Te zamen vormen zij de zachte kern van 
goede wetgeving. 

Ph. Eijlander gaat vervolgens in op de politieke 
dimensie van het wetgevingsproces. Hij besteedt 
daarbij met name aandacht aan de rol van de minis-
terraad en de Staten-Generaal. Aan de hand van de 
kenmerken van politieke besluitvorming en de 
belangen en factoren die daarbij een rol spelen 
bespreekt hij de mogelijkheden en beperkingen om 
tot goede wetgeving te komen. De auteur wijst er op 
dat de kwaliteit van wetgeving in hoge mate bepalend 
is voor de geloofwaardigheid van de overheid. Een 
wetgevingsbeleid dat zich rekenschap aflegt van deze 
positie wordt onder andere gekenmerkt door selecti-
viteit in het gebruik van regelgeving, veel en vroeg-
tijdige aandacht voor uitvoerbaarheid en handhaving 
van wetten en permanente aandacht voor de 
(neven)effecten ervan. 

Prof. van Kreveld gaat vervolgens, vanuit de 
constatering dat de kwaliteit van wetgeving een 
politiek onderwerp is geworden, in op de rol van 
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Justitie in het wetgevingsproces. Justitie heeft de 
toetsing van (de kwaliteit van) wetgeving op zich 
genomen en haar beleid uiteengezet in de nota Zicht 
op wetgeving (1991). Uitgangspunt van het Neder-
landse politieke bestel is dat de vakminister verant-
woordelijk is voor de kwaliteit van het wetgevings-
produkt. De doorzichtigheid, consistentie en overtui-
gingskracht van het overheidsbeleid maken het echter 
noodzakelijk een duidelijke algemene lijn in te zetten. 
De auteur geeft, als ambtelijk betrokkene inzicht in 
de discussie over de vraag of en hoe Justitie deze taak 
op zich kan nemen. 

Ten slotte doet S. Eschen verslag van het 
evaluatie-onderzoek rond de invoering van de Wet 
Mulder. Deze als casus gepresenteerde vorm van 
wetsevaluatie is onder andere interessant omdat de 
administratieve afdoening van verkeersovertredingen 
geleidelijk, per ressort, wordt ingevoerd. De evaluatie 
is met andere woorden onderdeel van de invoering, 
hetgeen een goede illustratie vormt van de genoemde 
verwevenheid van wetgevingsproces en evaluatie. 
Vanwege de veelomvattendheid kreeg de evaluatie 
bovendien een multidisciplinair karakter. Deze twee 
karakteristieken noopten tot permanente coordinatie 
en communicatie, waarvoor zogenoemd 
'interface-management' werd ingezet. Het aantal 
betrokkenen bij het evaluatieproject - onderzochten, 
beleidsmakers en onderzoekers - is zelfs dermate 
groot dat een speciaal Evaluatiebulletin wordt uitge-
geven om iedereen op de hoogte te houden van de 
vorderingen bij invoering en evaluatie. 
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De paradox van de 

wetsevaluatie 

dr G.J. Veerman* 

Inleiding 

Met evaluatie van wetten is jets merkwaardigs aan 
de hand. Aan de ene kant worden sinds het begin van 
de jaren zeventig regelmatig wetten gedvalueerd en 
worden pleidooien gehouden om wetten stelselmatig 
te evalueren. De Tweede Kamer vroeg bijvoorbeeld in 
een motie zelfs om een beleid in deze. Aan de andere 
kant lijkt het dat heel veel wetten niet geevalueerd 
worden en blijkt uit onderzoek dat de resultaten van 
evaluaties nauwelijks leiden tot belangrijke 
wijzigingen in de gevalueerde wetten. 

In dit artikel wil ik ingaan op het verschijnsel 
wetsevaluatie en op de paradox dat evaluatie van 
wetten van belang wordt geacht, maar dat van de 
resultaten van die evaluaties weinig concreet gebruik 
wordt gemaakt. Onder wetsevaluatie versta ik dan het 
geheel van feitenverzameling en beoordeling van een 
wet, onder evaluatie-onderzoek de vaststelling van de 
feiten via onderzoek. De term 'wet' slaat op formele 
wetten, dat wil zeggen regelingen die volgens de 
grondwettelijk vastgelegde procedure (de samen-
spraak tussen regering en parlement) zijn of worden 
vastgesteld. 

Hieronder zullen de beide onderdelen van de 
paradox besproken worden. Allereerst zal de opkomst 
van de evaluatie-praktijk aan de orde komen en 
wordt het verschijnsel wetsevaluatie kort gesitueerd. 
Vervolgens zal aandacht besteed worden aan het 
gebruik van de uitkomsten van evaluatie(-onderzoek). 
Daarna wordt geprobeerd de paradox te verklaren 
aan de hand van de functie van wetsevaluatie. De 
evaluatie van een wet maakt onderdeel uit van het 
wetgevingproces, hetzij in een vroeg stadium als de 

* De auteur is als Hoofd van het team Wetgeving en rechts-
pleging verbonden aan het WODC. 
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wet in voorbereiding is, hetzij in een later stadium als 
een werkende wet aangepast zou moeten worden. Om 
te achterhalen wat de functie van evaluatie is of kan 
zijn wordt op dat wetgevingsproces in sociaal-weten-
schappelijke termen ingegaan' en vervolgens op de 
functie van evaluatie van wetten zelf. Tenslotte komt 
de vraag aan de orde of wetsevaluatie als zodanig 
betekenis heeft. Afsluitend zal worden betoogd dat 
ondanks de paradox wetsevaluatie zin heeft, in het 
bijzonder de ex ante-evaluatie. 

Het verschijnsel wetsevaluatie 

Evalueren is een dagelijkse menselijke bezigheid. 
Ook evaluaties die wetten tot onderwerp hebben zijn 
aan de orde van de dag. Burgers worden dagelijks 
met wetten geconfronteerd en hebben er zo hun 
ideeën bij, zeker als het om specifieke wetten gaat die 
hun activiteiten begeleiden. Dat geldt evenzeer voor 
categorieen burgers die beroepshalve bij w—etgeving 
zijn betrokken, ambtenaren. Door hun contacten met 
het veld of delen daaruit krijgen zij signalen omtrent 
de wetten, die zij bedienen. Ook kamerleden worden 
regelmatig benaderd door degenen die zij vertegen-
woordigen over de lusten van anderen en de eigen 
lasten die het gevolg zijn van wetten. Soms zijn er 
specifieke impulsen om de wetgeving nog eens langs 
te lopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een deregule-
ringsoperatie die in gang wordt gezet. 

Er zijn daarnaast minder alledaagse middelen om 
de werking van wetten en de beoordeling ervan na te 
gaan. Via jaarverslagen kan een indruk worden 
verkregen van werkzaamheden van commissies of 
organen die in het leven zijn geroepen om iets te 
bewerkstelligen of van de stand van zaken op een 
beleidsterrein. Uit een klein onderzoek naar de 
inhoud van jaarverslagen bleek overigens dat de 
evaluatieve functie ervan niet overschat moet worden. 
(Veerman, nog te verschijnen) Voorts wordt gebruik 
gemaakt van lokale of departementale inspecties voor 
het toezicht op of de uitvoering van een wet. Ook hun 
mededelingen en verslagen kunnen iets zeggen over 
de werking van een of meer wetten. Bekende 
voorbeelden zijn de geneeskundige inspectie van 
WVC en de onder SoZaWe ressorterende arbeidsin-
specties. Zowel de jaarverslagen als de inspecties zijn 
relatief oude middelen om de praktijk in het oog te 

Paradox van de wetsevaluatie 	 9 



houden. Een paardemiddel, dat weinig wordt 
gebruikt, is dat van de parlementaire enquete. Tegen-
woordig verricht de Algemene Rekenkamer 
werkzaamheden die soms het karakter hebben van 
globale evaluaties van thema' die verbonden zijn met 
wetgeving, zoals de aandacht voor de effecten van 
regels, aandacht voor beleidsevaluaties. 

Er zijn daarnaast op de werking van bijzondere 
wetten toegespitste evaluaties die gebaseerd worden 
op (empirisch) onderzoek. Daarbij wordt een wet 
systematisch, met behulp van wetenschappelijke 
methoden, onderzocht. Deze evaluatie-onderzoeken 
zijn van de laatste twintig jaar. De evaluatie van de 
Wet Universitaire Bestuurshervorming, begin jaren 
zeventig, is een van de eerste grote evaluaties geweest. 
In een enquete onder de departementen die Veerman 
en Winter in 1986 hielden, bleek dat in de periode 
1980-1986 er zeventig afgeronde of nog lopende 
evaluaties waren. (Winter, 1988) 

De onderzoeken kunnen qua omvang en onderwerp 
zeer verschillen. 2  Zo wordt wel onderscheid gemaakt 
tussen juridische en sociaal-wetenschappelijke 
evaluaties, al is de grens niet scherp. Juridisch 
onderzoek betrekt met name de gelding van een wet 
in de beschouwing: de betekenis van de begrippen, 
de invloed van andere regelingen en algemene rechts-
beginselen, de betekenisgeving door de jurisprudentie 
en dergelijke. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
betreft veeleer de maatschappelijke werking van de 
wet. Het verschil in onderwerp heeft gevolgen voor de 
methode. Het eerste is meer dogmatisch, op de 
literatuur georienteerd onderzoek, het tweede is veelal 
empirisch. Een tussengebied is wat wel de materiele 
gelding is genoemd, de al dan niet wetsgetrouwe 
uitvoering door uitvoerders. Cruciaal, en daarom is 
de grens tussen beide al helemaal niet helder, is dat 
een wet een samengaan van recht en beleid is, waarin 
zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid aan de 
orde is. 

Als het gaat om de beleidsaspecten dan kan men 
denken aan onderzoek naar de doelbereiking, naar de 
effectiviteit van de wet (veroorzaakt de wet het 
beoogde gevolg), naar de efficiency (is de wettelijke 
regeling de optimale weg), of, breder nog, naar de 
effecten. Een smallere optic is weer die van het 
knelpuntenonderzoek. In wetsbepalingen worden 
evaluatie-opdrachten in verschillende termen gefor-
muleerd: de werking, de toepassing, de uitvoering, de 
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effecten, om de meest voorkomende te noemen. 
Deze onderzoeken worden gehouden ter evaluatie 

van totstandgekomen en werkende wetten, ook wel ex 
post-evaluaties genoemd. Daarnaast kan men meer 
projectieve studies verrichten, zogenaamde ex ante-
evaluatiestudies. Deze geven prognoses over de te 
verwachten effecten, baten of kosten van een voorge-
nomen wettelijke regeling. Op het terrein van deze 
zogenoemde ex ante-evaluaties zijn de milieu-
effectrapportages de eerste systematisch in het wetge-
vingsproces te verrichten studies. Deze dienen 
voorspellingen te geven over de milieu-effecten van 
een voorgenomen maatregel. 

Het toenemend gebruik van wetsevaluaties is wel in 
verband gebracht met de aard van de wetgeving. 
Koopmans (1970) heeft onder woorden gebracht dat 
de functie van wetgeving steeds meer modificerend 
dan codificerend werd. Wetgeving zou vroeger 
vastleggend zijn geweest en nu meer gericht op het 
aanbrengen van veranderingen in de samenleving. Uit 
het navolgende zal blijken dat deze verklaring op zijn 
minst gerelativeerd moet worden. Het lijkt wat 
vreemd om aan te nemen dat de wetgever vroeger 
minder instrumenteel zou hebben willen denken. Van 
der Hoeven heeft terecht aangegeven dat het instru-
mentele karakter van wetgeving al oud is. Wetten zijn 
altijd gemaakt om jets te bewerkstelligen. 3  Voorts 
geldt dat de codificaties uit het begin van de vorige 
eeuw veel nieuw recht bevatten, terwijl er strijd werd 
gevoerd om de inhoud ervan. Men leze Van den 
Toorn over de totstandkoming van het Burgerlijk 
Wetboek (JV, 1989, nr. 6). Hetzelfde geldt voor het 
Wetboek van Strafrecht van 1886, de ordeningswet-
geving uit de jaren dertig. En tenslotte nog een 
formeel argument: ook een cod ificatie betekent een 
modificatie. 

Niettemin kan men wel ontwaren dat in de tijd dat 
de gedachte van de maakbaarheid van de samen-
leving opgeld deed, ook de evaluatie in opmars 
kwam. In het begin van de jaren zeventig startte het 
cybernetisch decennium (1973-1983), met de 
maakbaarheid van de samenleving als centrale 
gedachte. Tezelfdertijd werden ook andere middelen 
ontwikkeld om de wetgevingscomponent van het 
beleid te rationaliseren door te werken met tijdelijke 
wetgeving of horizonwetgeving, dan wel met behulp 
van raamwetgeving. In het eerste geval wordt een 
regeling aan een limiet gebonden, al dan niet gepaard 
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gaand met een evaluatie; in het tweede geval worden 
de globale lijnen aangeduid, waarbinnen de admini-
stratie het beleid concreet kan uitwerken. 

Daarmee kom ik op een andere verklaring, minder 
vastgeknoopt aan de aard van de wetgeving, namelijk 
de opkomst van de cybernetica en de bestuurskunde. 
De opkomst van deze takken van wetenschap en 
daarmee de komst van dergelijke sociale weten-
schappers, maakt dat het beleidsproces in ideaalty-
pische termen wordt uiteengezet zodat de praktijk te 
toetsen is.° Binnen het overheidsapparaat komen 
naast de meer normatief denkende, in de gelding van 
wetten genteresseerde juristen, relatief meer sociale 
wetenschappers en economen als beleidsmedewerkers 
te werken, die meer geneigd zijn in termen van 
werking of kosten en baten te denken. Verder zijn er 
onderzoekers beschikbaar om evaluatie-onderzoek te 
bedenken en uit te voeren. 

Ook al hebben wetten steeds een doel gehad jets 
vastleggen voor de toekomst, gedragsbethvloeding, en 
dergelijke, dat neemt niet weg dat er wel jets 
veranderd is. Mijns inziens is dat het denken over 
wetgeving. In oorsprong verbonden met de Franse 
revolutie, de idee van zelfbinding, van geregeerd 
worden door jezelf, van de uitsluiting van willekeur, 
was aan een wet een odium verbonden van vastheid 
en.continuiteit. Er kon het idee ontstaan dat in een 
wet recht werd vastgelegd. Met de enorme toename, 
de verbreding en de versnelling van beleid waarin 
wetten een onderdeel vormen - nodig bijvoorbeeld 
om sancties ter handhaving van dat beleid op te 
kunnen leggen of om bevoegdheden te scheppen - is 
de idee, het denken over wetten veranderd. Wetten 
werden in termen van beleid gedacht. Tevens werd 
steeds duidelijker dat ook de inhoud van recht 
goeddeels een kwestie van beleid is. 

Een daarmee verband houdende factor is de 
afname van het onderscheid tussen recht en beleid. In 
een wet worden recht en beleid vastgelegd, waarbij 
onder recht met name de toepassing van rechtsbegin-
selen wordt begrepen; in een wet wordt het beleid 
juridisch omgeven. Maar ook buiten een wet staat 
beleid onder invloed van het recht. Sommigen menen 
zelfs dat alle beleid als vorm van overheidsoptreden 
onder de vigeur van het recht yak' De keuze voor 
een wet of niet als voertuig van beleid is dan van 
andere orde geworden dan de noodzaak om recht 
vast te leggen in een wet (vergelijk Snellen, die zeven 
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posities in de verhouding tussen recht en beleid 
onderscheidt). Dat brengt met zich mee dat de vraag 
of een beleid al dan niet via of met behulp van een 
wet moet worden vastgesteld, een echte beleidskeuze 
inhoudt. 

De conclusie kan zijn dat wetgeving minder in het 
teken van recht en meer in het teken van beleid is 
komen te staan. En waar beleid makkelijk aan veran-
dering onderhevig is, wordt de wetgeving in dat 
kielzog meegetrokken. Waar steeds meer aandacht 
voor besturen, voor beleidsprocessen en voor de 
effectiviteit en de efficiency daarvan is, daar is het 
niet vreemd dat men wil weten wat de ingezette 
maatregelen opleveren. Evaluatie dus, en dus ook 
evaluatie van wetten. 

Het gebruik van de resultaten van evaluatie-
onderzoek 

Ging het in het bovenstaande over evaluatie als 
zodanig, hieronder zal het gaan om de uitkomsten 
van die evaluaties en het gebruik daarvan. Nu zijn er 
verschillende vormen van gebruik. Er is gebruik op 
de korte termijn en op de lange termijn, er is gebruik 
in de zin van kennisneming van de resultaten en 
gebruik in de zin van concrete wetswijzigingen. Door 
kennisneming gaan de uitkomsten horen tot het 
reservoir van kennis en via dat reservoir kan later 
voortgebouwd worden op de onderzoeksresultaten. 
Dan is sprake van een diffuus gebruik. Dat zal veelal 
ook op de lange duur zijn. De opdrachtgever voor 
een evaluatie, meestal de wetgever of een of meer 
departementen, is geinteresseerd in de resultaten van 
een evaluatie met het oog op concreet gebruik. 

Over het gebruik van de resultaten van evaluatie-
onderzoek is een en ander bekend. Winter (1990) 
vond dat vrijwel alle onderzoek - het ging om ex 
post-evaluaties - leidde tot gebruik van de bevin-
dingen6  in termen van kennisneming en/of stand-
puntbeinvloeding en/of doorwerking. Dit laatste 
betekent dat veranderingen in de wetgeving waren 
aangebracht. 7  Concreet gebruik in de zin van 
doorwerking kwam echter verreweg het minste voor 
en vaak waren het dan nog relatief onbelangrijke 
technisch-juridische veranderingen. De bevinding van 
Winter stemt overeen met die van Van Oijen c.s. over 
beleidsevaluaties. In beide onderzoeken werd 
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duidelijk dat eenvoudige lennisneming' de meest 
voorkomende modaliteit van gebruik is. 

Er zijn enkele factoren die het gebruik bevorderen. 
De belangrijkste lijken te zijn de informatiebehoefte 
van de beleidsmakers, de daarmee samenhangende 
factoren van een heldere evaluatievraag en nauwe 
contacten tussen beleidvoerders en onderzoekers. 
Winter vond daarenboven dat de aanwezigheid van 
juridische aspecten in het onderzoek de doorwerking 
bevorderde. Zoals gezegd, die aangebrachte 
wijzigingen waren van mineure, technische aard. 
Factoren als de kwaliteit van het onderzoek of van de 
onderzoekers doen er nauwelijks toe. 

Prftpper, die een aantal beleidsevaluaties rond de 
Wet Investeringsrekening analyseerde, kwam tot de 
conclusie dat er geen of zelfs een negatief verband 
bestond tussen de methodische kwaliteit van het 
evaluatie-onderzoek en de mate van het gebruik. 
Evenmin was er een verband tussen de argumenta-
tieve kwaliteit van het evaluatie-onderzoek en het 
gebruik. Overigens constateerde hij wel dat er een 
positieve samenhang bestond tussen de kwaliteit van 
de argumentatie in het evaluatie-onderzoek met die in 
de beleidsstukken. Kennelijk is het zo dat het beleid 
lang niet altijd gebruik maakt van kwalitatief goede 
argumenten, maar als deze er zijn, het niet om die 
kwaliteit heen kan. En andersom, slechte argumen-
tatie in het onderzoek leidt evenmin altijd tot gebruik, 
maar biedt de mogelijkheid tot niet zulke beste 
argumentaties. Deze bevindingen zijn te begrijpen als 
men bedenkt dat ontworpen beleid vooral verdedigd 
moet worden en dat de argumentatie daarop gericht 
wordt. Argumenten die niet passen worden niet altijd 
weersproken, maar vaak genegeerd. 

Er zijn wel factoren die als factoren van secundaire 
aard in elk geval de kennisname bevorderen, zoals de 
leesbaarheid, het niet-kwantitatieve karakter, de 
timing en wijze van publikatie. Het beeld overheerst 
dat het gebruik van onderzoeksresultaten niet door 
het evaluatie-onderzoek maar door de opdrachtgevers 
wordt bepaald. 

De bovenstaande bevindingen betroffen ex post-
evaluaties. Thans iets over het gebruik van ex 
ante-evaluaties. Er zijn diverse voorbeelden te geven 
van dergelijke studies die een rol speelden in het 
proces van wetsvoorbereiding. De afslanking van het 
toenmalige wetsvoorstel persoonsregistraties was 
mede het gevolg van een WODC-onderzoek waaruit 
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bleek dat het bedrijfsleven al een sterke mate van 
zelfregulering kende op dit terrein. In de discussie 
over een wetsvoorstel ter limitering van de alimenta-
tieplicht fungeerde de vermoede weerstand onder de 
bevolking als argument. In alweer een WODC-
onderzoek kwam naar voren dat er niet alleen geen 
grote weerstanden bestonden, maar dat die limitering 
in een aantal situaties zelfs heel redelijk werd 
gevonden. 	 _ 

Het succes mag echter niet overdreven worden. De 
met veel verve ingezette dereguleringstoets en de 
diverse andere toetsen die bij de voorbereiding van 
wetten horen te worden uitgevoerd, blijken in de 
praktijk nauwelijks of zeer formed l te worden gedaan. 
Ms men een wetsvoorstel wenst, dan wordt 
opgegeven dat de kosten voor de rijksbegroting of de 
personele gevolgen onbekend of gering zijn. In de 
memorie van toelichting vindt men geen open 
afweging van voors en tegens, maar een finale 
redenering. Dat laatste heeft niet alleen te maken met 
het felt dat men dit wetsvoorstel ongeschonden door 
de beide Kamers wil krijgen, maar omdat, gelet op de 
verschillende belangen en wensen van het beleid, dit 
ook het beste wetsvoorstel is. 

Een voorbeeld van een geringe betekenis van 
evaluatie biedt een eigen studie naar de voor- en 
nadelen van een legitimatieplicht. In de politieke 
discussie speelden ideologische argumenten een 
belangrijke rot, naast de praktische dat een legitima-
tieplicht zou helpen tegen delicten, in het bijzonder 
de fraude. Met het oog op juist de praktische 
elementen van een legitimatieplicht is zo goed 
mogelijk geschat wat de waarde van een legitimatie-
plicht is. Door gesprekken met de politic en door 
bestudering van situaties waarin fraude voorkomt te 
bestuderen, konden daarover voorspellingen worden 
gedaan. Deze hidden in dat een legitimatieplicht 
vooral kan helpen in het openbaar vervoer, zij het 
tegen aanmerkelijke kosten. 

Het gebruik van dit rapport is grillig. Naar mijn 
waarneming is er in de notitie naar de Kamer in die 
zin gebruik van gemaakt dat de praktische voordelen 
nauwelijks meer aan de orde komen; de vermijding 
van discriminatie is de belangrijkste ratio ervan 
geworden. Het item verdwijnt korte tijd van de 
politieke agenda, maar komt in het regeerakkoord 
Lubbers III weer tenig. Thans ligt er een wetsvoorstel 
met een beperkte legitimatieplicht, die verband houdt 

Paradox van de wetsevaluatie 	 15 



met het toezicht op vreemdelingen. In de toelichting 
is er geen enkele verwijzing naar het rapport. De 
mogelijkheden van een legitimatieplicht voor andere 
situaties wordt wet opengehouden. De legitimatie-
plicht, waar ik overigens qua principiele argumenten 
helemaal niet zo tegen ben, heeft waarschijnlijk een 
belangrijke symbolische waarde. Vandaar dat de wens 
ervan telkens terugkeert. Men kan laten zien dat er 
wordt geprobeerd echt wat te doen aan allerlei 
delicten. Dat het maar beperkt of niet helpt en tegen 
flinke kosten (men moet namelijk overtredingen van 
de legitimatieplicht aanpakken en dat kost tijd en 
geld: meenemen naar het bureau, raadpleging van 
bevolkingsboekhouding, op andere wijze proberen de 
identiteit van iemand vast te stellen), zou dan van 
minder belang zijn. 

De conclusie is dat matig gebruik gemaakt wordt 
van de resultaten van evaluatie-onderzoek. Het 
gebruik lijkt voorts nogal selectief te zijn. De belang-
rijkste factor voor de mate en wijze van gebruik is de 
gebruiker zelf. De paradox ligt daar dus: enerzijds 
vraagt het moderne beleid, of de nieuwe beleids-
maker, om kennis over de - te verwachten - effecten 
van het beleid en dus ook van de wet, anderzijds 
wordt in het beleidsproces mondjesmaat gebruik 
gemaakt van de resultaten. 

De functie van de wetsevaluatie 

In het bovenstaande zijn de beide onderdelen van 
de paradox aan de orde geweest. In het navolgende 
zal ik proberen deze te verklaren. De beslissing een 
wetsevaluatie te houden en de beslissing gebruik te 
maken van de resultaten worden genomen tijdens het 
beleidsproces en' daarmee tijdens het wetgevings-
proces. Het ligt daarom in de rede om voor de 
verklaring van de paradox allereerst te zoeken naar 
de functie die een wetsevaluatie in dat proces kan 
hebben. Daartoe is het nodig kort in te gaan op het 
wetgevingsproces. 

Juridisch gesproken is een wet een regeling die is 
opgesteld door regering en Staten-Generaal in een 
grondwettelijk geregelde samenspraak. Bij de 
feitelijke totstandkoming van wetten zijn echter vele 
andere actoren betrokken: ministers, departementen, 
departementsafdelingen, ambtenaren, politieke 
partijen en daarachter figureren belangengroepen en 
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andere belanghebbenden. In de literatuur is het 
proces van wetgeving beschreven als een proces van 
agendavorming. Er zijn individuele noden die tot 
maatschappelijke noden worden omgevormd. Door 
entrepreneurs wordt gepoogd zo'n maatschappelijk 
probleem op de politieke agenda te krijgen. Als het 
op de politieke agenda staat, moet het probleem 
vervolgens op de wetgevingsagenda zien te komen. 
Lang niet alle individuele of maatschappelijke 
problemen bereiken de politieke agenda. Er wordt 
een strijd gevoerd om de plaats op de verschillende 
agenda's. Daarbij wordt tevens gepoogd zowel de 
definitie van het probleem als de oplossing ervan te 
beInvloeden. 

Er zijn diverse factoren die het bereiken van de 
politieke agenda vergemakkelijken: een machtige 
positie die wordt verkregen door een omvangrijke 
achterban, het `bezie van een probleem met een hoge 
legitimiteitswaarde (aansluitend bij het dominante 
waardenpatroon, een hoge `zieligheidsgraad', grote 
publieke verontwaardiging) omdat beide een groot 
kiezerspubliek betreffen. Eenvoudige problemen, 
problemen met een voorhanden oplossing hebben het 
vaak ook wat makkelijker. De beschikking over goede 
contacten in het goede netwerk helpt in sterke mate, 
omdat de vorming van beleid sterk afhankelijk is van 
de persoonlijke inzet en van persoonlijke verhou-
dingen. Zo is ons inziens de snelle toegang van de 
slachtofferhulp tot de politieke agenda te verklaren 
uit de inzet van invloedrijke Justitie-ambtenaren. Ook 
is duidelijk dat organisaties die de beschikking 
hebben over een staf, contacten en contanten meer in 
de gelegenheid zullen zijn een item op de agenda te 
krijgen dan groepen die dat niet hebben. 

Bij Spoor (1990) valt te lezen dat uitvoerende 
kunstenaars en platenmaatschappijen vijfentwintig 
jaar hebben aangedrongen op een wettelijke regeling 
die hen zou beschermen tegen 'bootleg' en 
'counterfeit' (het maken van clandestiene opnamen en 
het namaken van bestaande platen). Al die tijd is 
geluisterd naar de politiek zeer belangrijke omroepen, 
die daar tegen waren. Pas nu is een regeling op 
komst. Toch zijn contacten niet voldoende. De 
dierenbescherming beschikte over dergelijke goede 
contacten in de relevante netwerken en had een breed 
aanvaard doel. Dat leidde snel tot algemene 
bepalingen. Specifieke bepalingen echter, waarbij 
meer belangen waren betrokken (zoals het gewenste 
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verbod van trekhonden) bleken veel moeilijker of niet 
te bereiken. 

Deze beschrijving van het wetgevingsproces als 
strijd om een plaats op (een van) de wetgevings-
agenda('s) geldt minder voor wetgeving die van 
bovenaf tot stand komt. Men denke aan wetgeving 
die het gevolg is van rechterlijke uitspraken (de 
uitspraak dat het administratief beroep geen onafhan-
kelijke rechtspraak inhoudt, hetgeen leidt tot de 
opheffing van de afdeling geschillen van de Raad van 
State) of van internationale organen (art. 429 quater 
Sr., bijvoorbeeld als gevolg van het V.N. rasdiscrimi-
natieverdrag). Ook dan is er nog vaak een strijd over 
de aanpak en de oplossing van het vraagstuk. 

Soms is het zelfs de vraag of er sprake was van een 
maatschappelijk vraagstuk. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de beslissing een nieuw Burgerlijk 
Wetboek op te stellen. In beperkte juridische kring 
was al zestig jaar een esoterische discussie gevoerd 
over de vraag of een nieuw B.W. moest worden 
ontworpen. Naar het zich laat aanzien werd bij toeval 
in de Eerste Kamer door een invaller voor de vaste 
woordvoerder van Justitie over die kwestie een 
opmerking gemaakt, waarop zeer snel de opdracht tot 
hercodificatie wordt gegeven. (Veerman, 1989) 

Zoals bij de factoren die een plaats op de agenda 
beinvloeden werd vermeld, is de formulering van het 
probleem van belang. flat bleek onder meer bij het 
abortusvraagstuk. Dat werd eerst beschouwd als een 
medisch-technisch probleem en had als zodanig geen 
moeite de agenda te bereiken. De problemen 
begonnen toen het geformuleerd werd als een princi-
pieel vraagstuk, namelijk abortus als eigen recht van 
de vrouw. 

Waar het wetgevingsprobleem onderdeel uitmaakt 
van een overvolle agenda en waar in Nederland de 
wetgever uit politieke coalities bestaat, gaan ook 
andere elementen de discussie beInvloeden. Een 
voorbeeld uit eigen waarneming. Tijdens de grond-
wetsherziening bestonden aan het slot nog zes 
geschilpunten tussen Binnenlandse Zaken, het eerst-
verantwoordelijke departement en drie departe-
menten, toevallig mooi verdeeld. De uitkomst van het 
politiek beraad was dat elk van de drie departe-
menten op een punt gelijk kreeg en op een punt niet. 
Technische overwegingen lagen niet ten grondslag 
aan dit besluit, maar een eerlijke verdeling van de 
pijn. In het wetgevingsproces gaat het dus niet louter 
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om de beste oplossing voor een maatschappelijk 
probleem, maar kunnen hele andere politieke 
motieven een rol spelen bij de gekozen probleem-
formulering en -oplossing. 

Zowel over de vraag of jets geregeld moet worden, 
als over de vragen wat de probleemformulering is en 
wat de oplossing, bestaan in de meeste gevallen 
verschillen van mening. Er zijn diverse actoren, 
verschillende doelgroepen van regelingen en vele 
aspecten aan regelingen (economische, juridische, 
maatschappelijke, waar facetbelangen als milieu weer 
doorheen spelen). Het zou dus een wonder zijn als 
eenstemmigheid troef was. Een complicatie daarbij is 
de grote mate van onzekerheid over hoe een regeling 
zal werken. Wetgeven is wel eens aangeduid als 
sturen in de mist. 

Vanuit deze karakteristiek van wetgeving en het 
proces van totstandkoming van wetten valt jets meer 
te zeggen over de functie van evaluatie, dat wil zeggen 
de functie van de beslissing te gaan evalueren. De 
meest voor de hand liggende reden en de meest 
inhoudelijke functie is het verkrijgen van kennis en 
inzicht. Dat is immers het produkt van 
evaluatie-onderzoek. In het algemeen gesproken zou 
de functie van dat onderzoek vergroting van inzicht, 
of in termen van beslissingsprocessen, reductie van 
onzekerheid kunnen zijn. 8  Dat komt voor. 

Daarnaast kunnen opdrachtgevers andere 
oogmerken hebben bij een opdracht tot wetseva-
luatief onderzoek. Vaak genoemd wordt het winnen 
van tijd. Een evaluatie kost tijd en de beslisser hoopt 
dat een onderwerp dan van de politieke agenda is 
verdwenen of, en die functie mag niet onderschat 
worden, dat de gesprekspartners (en hun achter-
bannen) aan elkaars standpunten hebben kunnen 
wennen. Met name in ideologisch geladen vraag-
stukken waar men niet makkelijk kan middelen 
tussen standpunten kan dat heel pacificerend werken. 
Waar er diverse actoren betrokken zijn bij het wetge-
vingsproces, kan een evaluatie gewenst worden om 
het eigen standpunt meer gewicht te geven door het 
met gegevens te laten onderbouwen. Men hoopt de 
resultaten van het onderzoek in de argumentatie te 
kunnen betrekken. Daarmee neemt men echter ook 
een risico. 

Beide functies, pacificatie en argumentatie, waren 
aan de orde in een onderzoek naar de effecten van de 
WROM. In een situatie van scherpe tegenstellingen 
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tussen departement en rechtshulpverleners over de 
vraag of een eigen bijdrage voor rechtshulp tot betere 
afweging leidt (Justitie) of tot een te hoge drempel 
(rechtshulpverleners), stelde het WODC voor de 
tijdelijke verhoging te evalueren om de discussie te 
verzakelijken, dat wil zeggen te onderbouwen met 
empirische gegevens. Beide partijen gingen akkoord, 
al zagen zij een risico. In het onderzoek Week 
overigens dat geen van beide partijen in de eigen 
opvatting werd gesteund. De prijs bleek nauwelijks 
invloed te hebben, de prijselasticiteit van de vraag 
naar rechtsbijstand is laag. 

Deze inhoudelijke en tactische functies van 
wetsevaluatief onderzoek gelden zowel voor ex ante-
als ex post-evaluaties. Tot ex post-evaluaties kan ook 
besloten worden om tegenstanders over de brug te 
helpen. Zo gebeurde in het geval van de Wet Bestuur-
dersaansprakelijkheid. De Tweede Kamer twijfelde 
aan het nut van deze wet, was ook bezorgd over de 
lasten ervan voor het bedrijfsleven. De minister van 
Justitie stelde een evaluatie voor om daarmee een 
meerderheid voor het wetsvoorstel te verwerven. Was 
voor de kamerleden de kennisverwerving de primaire 
functie, voor de minister was het de tactische. Dat 
wijst er overigens op dat verschillende actoren een 
wetsevaluatie verschillende functies kunnen 
toedenken. 

De vraag om evaluatie kan ook een controlerende 
functie hebben. Men ziet met regelmaat kamerleden 
via moties of vragen evaluaties van wetten suggereren 
om zo controle uit te oefenen op het beleid, ervoor te 
zorgen dat het onderwerp in de aandacht blijft. Een 
geheel andere functie had tenslotte de periodieke 
evaluatie in de Wet Openbaarheid van bestuur 
(WOB). De wetgever wilde niet weer een advies-
college in het leven roepen - er was juist een 
saneringsgolf aan de gang -, en zag in het regelmatig 
onderzoeken van de werking van de WOB een 
aantrekkelijk alternatief. 

Waar evaluatie een functie heeft in de politieke 
strijd, bepaalt ook dat de betrokken actoren soms 
liever geen evaluatie houden. Daarnaast zou 
overigens ook een rol kunnen spelen dat juristen een 
belangrijke plaats innemen in juist het wetgevingsdeel 
van het beleidsproces (soms is zelfs sprake van harde 
onderhandelingen tussen de wetgevingsjuristen en de 
beleidsmensen), die meer oog hebben voor de gelding 
clan voor de werking van wetten. 
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In deze opsomming kan men zien dat er verschil is 
in de functie van evaluatie op het moment dat de 
beslissing ertoe werd genomen. Dit verschil heeft 
belangrijke gevolgen voor het gebruik van de resul-
taten. Indien de functie van de evaluatie-beslissing 
kennisvermeerdering was, dan mag men verwachten 
dat in elk geval enige belangstelling bestaat voor de 
door het onderzoek verschafte inzichten. Was de 
functie een andere dan lijkt dat minder het geval. Ms 
de functie uitstel was, was het zelfs uitdrukkelijk de 
bedoeling dat de resultaten niet worden gebruikt 
(hetgeen niet wegneemt dat andere actoren wel die 
resultaten kunnen gebruiken). 

Maar ook als de functie kennisvermeerdering was, 
dan blijkt uit de beschrijving van het wetgevings-
proces dat de verschillen van opvatting over 
probleem en oplossing het gebruik zullen bepalen. De 
diverse actoren zullen de gegevens en inzichten op 
eigen wijze inbrengen in de politieke strijd. 
Bovendien zijn er vele aspecten aan een (voorge-
nomen) regeling, zodat vele belangen moeten worden 
afgewogen. Ook kan het voorkomen dat door het 
tijdsverloop het probleem veranderd is of van de 
agenda afgevoerd. 

Het is waarschijnlijk dat het onderscheid tussen ex 
ante- en ex post-onderzoek juist op het punt van het 
gebruik van de resultaten van betekenis is. Gebruik 
van de resultaten van ex post-onderzoek heeft tot 
gevolg dat een wet moet worden veranderd, aange-
nomen dat de resultaten van een onderzoek uitwijzen 
dat een wet niet optimaal werkt. Dat houdt in dat het 
wetgevingsproces opnieuw begint. De politiek heeft 
daar niet altijd zin in. Een mooi voorbeeld biedt de 
abortuswetgeving. Door enkele kleine politieke 
partijen wordt af en toe gevraagd om een evaluatie 
van de wettelijke bepalingen daaromtrent, maar 
volstaan blijft met de verstrekking van enkele 
feitelijke gegevens. Het ligt tamelijk voor de hand dat 
de grote politieke partijen er weinig behoefte aan 
hebben dit item op de agenda te zetten. 

Een andere reden dat een herziening van een 
wettelijke regeling niet altijd even geschikt gevonden 
wordt, is dat een nieuwe wettelijke regeling leidt tot 
maatschappelijke reacties die dan stollen tot posities 
die verdedigd gaan worden. Dus al was een regeling 
tijdelijk bedoeld, door wetsbepaling of door de zin 
ervan af te laten hangen van een evaluatie, heeft het 
jets tot stand gebracht dat niet makkelijk veranderd 
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wordt. Een beroemd voorbeeld is de tijdelijk 
bedoelde wettelijke regeling van de autokeuring. 
Door de investeringen die vele garagebedrijven 
hadden gedaan is een situatie gegroeid die wordt 
verdedigd. Er zijn belangen te behartigen. En dat 
gebeurt door zich te roeren in de strijd om (of juist 
gericht tegen) een plaats op de wetgevingsagenda en 
om de formulering van het probleem. 

lets anders is dat wetten vaak verschillende 
doelstellingen kennen en dat de uitkomsten van het 
evaluatie-onderzoek meebrengen dat een keuze 
daaruit moet worden gemaakt. Dat is niet altijd 
makkelijk, dat wil men wel eens vermijden. De Wet 
Bestuurdersaansprakelijkheid kent twee doelstel-
lingen, de bestrijding van misbruik van rechtsper-
sonen en de snellere invordering van belasting- en 
premieschulden. Een van de instrumenten is een 
meldingsregeling, inhoudende dat bedrijven moeten 
melden dat zij fiscus of bedrijfsvereniging niet 
kunnen betalen. Als niet gemeld wordt, kan de fiscus 
(e.a.) makkelijk aansprakelijk stellen. Als men de 
doelstelling bestrijding van misbruik van rechtsper-
sonen vooral wil bewerkstelligen, dient de lokale 
belastingeenheid inhoudelijk te onderzoeken waarom 
niet werd gemeld en of er reden voor aansprakelijk-
stelling is. Een dergelijk onderzoek kost tijd. Als men 
daarentegen veel schulden wil binnenhalen is het 
verstandig ieder die niet meldt aansprakelijk te 
stellen. Werken aan de ene doelstelling zit de andere 
in de weg. (De evaluatie zelf is nog niet geschied, 
zodat thans onduidelijk is wat met deze resultaten zal 
gebeuren- het dilemma is echter duidelijk). 

De conclusie moet zijn dat de verklaring van de 
paradox inderdaad in de aard van de wet en het 
daarmee verbonden wetgevingsproces ligt. Het 
denken over wetgeving en beleid, de voorstelling van 
de wet als beleidsinstrument brengt mee dat het 
vanzelfsprekend is om evaluaties te verrichten 
teneinde meer over de — te verwachten — werking te 
weten te komen. Op dat punt zou het overigens wel 
verschil uitmaken of juristen of beleidsmensen het 
overwicht hebben. Datzelfde proces geeft ook de 
grenzen van het gebruik aan. De resultaten worden 
gebruik in de strijd om probleemformulering en 
-oplossing. En waar onderzoek naar zijn aard kritisch 
is (hoort te zijn), daar is des te meer aanleiding voor 
een selectief gebruik. Waarschijnlijk biedt ex ante-
evaluatie wat meer mogelijkheden voor gebruik dan 
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ex post-evaluatie, omdat de onderhandelingssituatie 
opener is. 

De waarde van wetsevaluaties 

Er lijkt rationeel gesproken alle reden om 
evaluaties te houden. Kritische bezinning is altijd 
nuttig; evaluatie-onderzoeken kunnen veel gegevens 
opleveren en inzicht in de werking van de wet. Mijn 
indruk is, gezien ook het onderstaande, dat dat 
inzicht het beste wordt verkregen over de uitvoering 
van de wet. Toch moeten enkele relativeringen 
worden aangebracht. In deze bijdrage ga ik er op drie 
in. De eerste relativering is dat de evaluatievraag niet 
altijd even makkelijk is, de tweede dat het antwoord 
op die vraag niet altijd te geven is, terwijl de derde 
inhoudt dat een wet theoretisch gesproken nimmer 
werkelijkheid wordt. Als dat laatste het geval is, 
waarom dan nog de wet gedvalueerd, zou men 
kunnen zeggen. 

Allereerst is er voor een evaluatie-onderzoek het 
probleem dat, gelet op de vele belangen die er zijn en 
op de diverse aspecten die aan een regeling vastzitten 
(economische, technische, juridische om er enkele te 
noemen), de kans groot is dat wetten een compromis 
inhouden. Met name bij ex post-evaluaties, waarbij 
gevraagd wordt de doelbereiking of effectiviteit van 
de wet te evalueren, is het probleem dat een wet een 
vage inhoud heeft, diverse doelstellingen kent, tegen-
strijdige doelstellingen heeft, met de mogelijkheid dat 
sommige uitgesproken zijn en andere niet. Berucht 
was de Wet Universitaire Bestuurshervorming, die als 
doelstellingen kende het doelmatig en het democra-
tisch functioneren van de universiteit alsmede de 
bevordering van de kwaliteit der wetenschap. De 
opdrachtgever of onderzoeker moet dan kiezen of hij 
alle doelstellingen zal (moeten) nemen als voorwerp 
van onderzoek of slechts enkele. Ook zullen 
uitspraken over de effectiviteit van de wet in zulke 
gevallen nogal genuanceerd moeten zijn. Onmogelijk 
is dat alles niet. Het vraagt wel veel, in termen van 
prudentie en tijd. 

Soms houdt het compromis in dat een wetgeving 
een symbolische betekenis heeft. Dat wil zeggen dat 
de regeling niet bedoeld is om een werkelijke 
maatschappelijke werking te hebben. Een beroemd 
voorbeeld biedt een studie van Aubert (1952/1971) 

Paradox van de wetsevaluatie 	 23 



over de arbeidsregulering van dienstbodes in 
Noorwegen. Deze studie leidde er toe dat aange-
nomen werd dat veel wetgeving een symbolische 
functie heeft. In dit geval ging het om wetgeving ter 
bescherming van (regulering van arbeid door) dienst-
bodes. Bij de parlementaire behandeling werd tegelij-
kertijd beweerd dat de wet een belangrijke nieuwe 
verworvenheid zou zijn en dat de wet niets anders 
deed dan de bestaande praktijk vastleggen. Het 
handhavingsmechanisme van de wet was zo opgezet 
dat het niet zou werken. Dat betekent voor evaluaties 
niet dat ze onmogelijk zijn - zeker waar Groenendijk 
heeft laten zien dat symbolische wetgeving wel 
degelijk effect heeft maar wederom dat de 
uitvoering ervan en de aanvaarding van de resultaten 
problematisch zijn. 

Een andere factor die mogelijk ook het gebruik 
beInvloedt, is dat het onderzoek niet altijd tot conclu-
dente resultaten leidt. Dat kan, afgezien van slechte 
kwaliteit van onderzoek, liggen aan de opdracht (zie 
hierboven) en aan de de mogelijkheden van 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Zelfs als de 
doelstelling helder is geldt dat men nog niet 
moeiteloos de doelstelling(en) kan evalueren. Niet 
alleen valt de operationalisering van de doelomschrij-
vingen niet mee, lastig is het evenzeer om indicatoren 
te vinden aan de hand waarvan men kan bepalen of 
het doel ook bereikt is. 

Juist bij maatschappelijke doelen, die dus zijn 
ingebed in een complexe sociale structuur, kan dat 
tot grote problemen leiden. Hoe stelt men bijvoor-
beeld vast dat het misbruik van rechtspersonen is 
afgenomen. Een indicatie is dat er minder faillisse-
menten zijn, een andere dat er minder b.v.'s worden 
opgericht (en bijvoorbeeld meer van de plank 
gekocht). Het probleem is nu dat wijzigingen in de 
faillissementen of in de oprichtingen van b.v.'s ook 
het gevolg van hele andere factoren kunnen zijn, 
bijvoorbeeld overeenkomstig de economische 
conjunctuur. In een vooronderzoek daarnaar Week 
dat de jaarlijkse fluctuaties van aantallen faillisse-
menten van dien aard zijn dat aan de meeste 
wijzigingen daarin geen enkele conclusie valt te 
verbinden. Dat was vervelend, want de wet eiste een 
evaluatie van de werking (doelbereiking) van de wet. 
Langs een heel andere weg is toen geprobeerd althans 
enig zicht op de werking te krijgen. In datzelfde 
onderzoek bleek overigens ook een belangrijk deel 
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van de justitiabelen voor wie de wet gold, niet bereid 
was aan een onderzoek mee te werken. De vraag naar 
het effect was dus, strikt genomen, niet onder-
zoekbaar. 

Van de niet-onderzoekbaarheid van een evaluatie-
vraag - de tweede relativering - is een prachtig ander 
voorbeeld te noemen. De Kamer - en later ook het 
Regeerakkoord Lubbers III.- wenste bij wijze van 
een soort ex ante-evaluatie, een studie naar de 
gevolgen van de anonimiteit van de donor van 
kinderen die verwekt zijn via kunstmatige insemi-
natie. Uit bestaand onderzoek blijkt nu dat rond de 
95% van de ouders van k.i.d.-kinderen aan hun 
kinderen niets daarover vertelt. Dat betekent dat de te 
onderzoeken groep niet onderzocht kan worden dan 
met het prijsgeven van dit geheim. De onderzoeks-
groep is dus eenvoudigweg niet te onderzoeken. Ms 
nu toch onderzoek wordt gedaan, kan in elk geval 
niet een concludent antwoord gegeven worden op de 
gestelde vraag. 

Los hiervan staan complicaties die betrekking 
hebben op sociaal-wetenschappelijk onderzoek als 
zodanig. Zo zijn in niet experimentele situaties niet 
makkelijk causale verbanden te leggen. Dat geldt des 
te meer voor het doen van prognoses over de werking 
van een wet. Die kennen grote methodologische 
beperkingen. Uit Amerikaanse milieu-effectrappor-
tages is de les geleerd dat deze effect-rapportages 
achteraf vaak de plank mis hebben geslagen. Ook de 
verslagen van de Nederlandse Commissie voor de 
milieu-effectrapportages wijzen erop dat voorspellen 
zo eenvoudig niet is. (Niettemin worden de milieu-
effectrapportages nuttig gevonden, al was het maar 
omdat in veel projecten het milieu-aspect nu ook 
aandacht krijgt.) 

Ik kom op de derde relativering. Of wetgeving nu 
wel of niet bedoeld is te werken, in het algemeen kan 
men stellen dat op theoretische gronden niet te 
verwachten is dat wetgeving werkt zoals het is 
opgeschreven. Laat staan dat de maatschappelijke 
situatie uiteindelijk de wettelijke regeling afbeeldt. 
We zullen dat kort aangeven. Zoals hierboven werd 
uiteengezet, komt wetgeving tot stand via een strijd 
tussen diverse actoren. De opstellers van de tekst 
moeten uit dat probleem zien te komen. Men zou 
kunnen zeggen dat wat begon als een maatschappelijk 
probleem een agendaprobleem is geworden. Niet 
meer de oplossing van het maatschappelijk probleem 
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in technische zin staat centraal, maar de oplossing 
van het wetgevingsprobleem (namelijk hoe opereren 
we met de verschillende standpunten, kan het niet 
snel van de agenda af want er drukken andere vraag-
stukken). 

Vervolgens komt een regeling terecht niet in een 
maatschappelijk vacuum, maar in een samenleving 
waar al allerlei regels en gewoonten gelden, waar 
machtsverhoudingen en routines bestaan. Door de 
antropologe Sally Moore is daarvoor het concept van 
de 'semi-autonomous social fields' ontwikkeld. Op 
grond daarvan mag men aannemen dat de regeling 
langzaam en in beperkte mate, althans niet volkomen, 
gerecipieerd wordt in zo'n s.a.s.f. In onderzoek is die 
veronderstelling ruimschoots bevestigd dan wet niet 
onderuit gehaald. Het milieunummer van JV (1990, 
nr. 3) geeft daarvan al voldoende voorbeelden. Het 
hangt van de hechtheid van het s.a.s.f. af, van de 
duidelijkheid van de regeling, van de aansluiting van 
de regeling op het s.a.s.f. in welke mate de receptie 
van nieuw recht plaatsvindt. Zo vond Kagan dat een 
nieuw ingestelde ambtelijke afdeling die een nieuwe 
belastingmaatregel moest uitvoeren, nauw aansloot 
bij die relatief heldere wetgeving. Aalders consta-
teerde dat een bouwtoezichtafdeling die regelmatig 
contact had met externe klanten, haar uitvoering deed 
in de geest van de wet. Dat is overigens niet per se 
slecht. Op grond van bestuurskundig en rechtssocio-
logisch onderzoek is bekend dat factoren als de aard 
en omvang van externe klanten, de cultuur en 
structuur van de ambtelijke dienst, de individuele 
doelstellingen van de uitvoerders een grote invloed 
hebben op de feitelijke uitvoering. En wat voor 
uitvoeders geldt, geldt des te meer voor `gewone' 
justitiabelen. 

De wetgevers kennen deze uitvoerings- en 
nalevingsproblematiek wellicht - hoewel Ringeling 
erop gewezen heeft dat uitvoeringsproblemen stelsel-
matig worden onderschat -, in het proces van 
wetsvoorbereiding is het slechts een van de aspecten 
waarmee rekening moet worden gehouden. Het s.a.s.f. 
van de wetgever, om zo te zeggen, is een ander dan 
dat van de uitvoerder of van de burger en alleen 
daarom al mag men niet verwachten dat een wet 
totaal werkt. 

Deze beperkingen nemen evenwel niet weg dat 
evaluaties op zich zin kunnen hebben. In grote lijnen 
kunnen we zeggen dat de kennis over de werking van 
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wetten juist te danken is aan evaluatie-onderzoek. 
Maar ook de voor de opdrachtgever interessantere 
vraag hoe het met een concrete wet staat, leveren 
evaluatie-studies gegevens en indrukken op, kunnen 
beleidstheorieen worden geanalyseerd en op hun 
waarde geschat. Daarmee wordt inzicht geboden en 
vindt enige reductie van onzekerheid plaats. Juist 
omdat een wet nooft een volkomen uitwerking heeft, 
is het nodig een zo goed mogelijk beeld te krijgen van 
de werkelijkheid waarin de wet zal werken. Dus 
buiten algemene kennisvergroting, is specifieke 
kennisvergroting mogelijk en nodig. Men moet de 
mogelijkheden echter niet overschatten. 
Men zou nu kunnen zeggen dat wetsevaluatie een 
dure hobby is: er is een redelijke 'output', maar het 
levert weinig op in termen van 'outcome'. Daarmee 
zijn we terug bij de paradox. Het wordt tijd voor een 
slotbeschouwing. 

Slotbeschouwing 

Men zou de paradox van de wetsevaluatie kunnen 
oplossen door te stellen dat ten onrechte aan 
wetgeving een instrumentele betekenis wordt gehecht. 
Dat kan door een wet uitsluitend als een vat vol recht 
te beschouwen of door een scherpe scheiding aan te 
brengen tussen recht en beleid. In dat laatste geval is 
een wetsevaluatie een beleidsevaluatie. We ontkomen 
er echter niet aan dat een wet altijd een instrumentele 
betekenis heeft gehad: de wetgever wilde jets 
bereiken. Niet de wet zelf, maar de inbedding in het 
denken over de wet is veranderd. In de loop der tijd 
zijn de keuze voor en inhoud van wetgeving steeds 
meer als een beleidsprobleem geformuleerd. Het lijkt 
me op zich geen schande, geen bot instrumentalisme 
om na te willen gaan of bereikt wordt wat men wilde. 
We ontkomen er bovendien niet aan dat in een wet 
recht en beleid staan opgetekend, dat zij elkaar 
beinvloeden, bepalen of aanvullen. Juist de spanning 
tussen beide wordt wel als het kenmerkende voor de 
wetsevaluatie gezien. 

Een andere poging om aan de paradox te 
ontsnappen, is de volgende. In de paradox van de 
wetsevaluatie wordt eigenlijk het gebruik van de 
evaluatie-resultaten centraal gesteld. Indien concep-
tueel gebruik de maatstaf is, levert wetsevaluatief 
onderzoek veel rendement. Is daarentegen de 
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doorwerking van onderzoeksresultaten in concrete 
wetten — of wetsvoorstellen — het criterium, dan lijkt 
het of we er beter mee kunnen stoppen. 9  Dat zou dan 
vooral voor het ex post-evaluatie-onderzoek gelden. 

Daartegen zijn twee bezwaren aan te voeren. Het 
eerste is, dat we dit criterium alleen kunnen 
gebruiken in zijn algemeenheid, als beleid. Men kan 
het niet vooraf, bij het overwegen van een 
evaluatie-onderzoek, toepassen, omdat men vooraf 
niet weet of er gebruik in de zin van doorwerking zal 
zijn. Dat hangt af van de resultaten van het 
onderzoek en vooral van de politieke situatie op het 
moment dat de onderzoeksresultaten er zijn. Immers, 
voorzover we nu weten zijn er geen duidelijke 
voorspellers voor gebruik, is gebruik afbankelijk van 
de belangstelling van het beleid. Voor een specifieke 
keuze in een specifieke situatie is `gebruik 
(doorwerking)' dus niet zo'n robuuste maat. 

Het tweede bezwaar is dat het niet per se nodig is 
`gebruik' als maatstaf te nemen. Daartoe is het nuttig 
om nog eens naar de wetgeving zelf te kijken. De 
wetgeving is een probleem geworden. In elk geval 
wordt in vele toonaarden geklaagd over de slechte 
naleving en moeilijke handhaving van wetten. De 
oorzaak hiervan zou volgens sommigen liggen in de 
aard van de wetgeving: er zijn er teveel van, ze zijn 
vaak onderling tegenstrijdig en ook nog innerlijk 
inconsistent. Als dat zo is, zou een juridische 
evaluatie vooraf dringend nodig zijn, zij het dat 
aantal en omvang van wetten vooral een beleids-
probleem is. 

Een andere verklaring voor het probleem van 
naleving en handhaving is dat mensen anders met 
recht of wetgeving omgaan. Niet alleen heeft de wet 
het nodige van haar luister verloren, maar ook is de 
sociale controle afgenomen. Of de naleving nu zoveel 
slechter is dan vroeger, weet ik niet. Wel is duidelijk 
dat er een nalevingsprobleem is. Uit de hierboven 
gereleveerde theorie van het semi autonomous social 
field valt af te leiden dat elke wet een nalevingspro-
bleem kent. Het maken van een wet vereist daarom 
zicht op de aard van het te regelen gedrag en de 
situaties waarin dat gedrag zich voordoet (mutatis 
mutandis geldt dat voor wetten die niet een gedrag 
regelen, maar jets anders). Dat vraagt dus om 
empirisch onderzoek. Juist omdat een wet iets, maar 
niet alles bewerkstelligt, is kennis over de ontvangst 
van de boodschap die een wet is, nodig. 
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Er wordt bij de voorbereiding van wetgeving door 
de wetgevings- en beleidsambtenaren wel gedacht aan 
de werking, er worden vertegenwoordigers geraad-
pleegd en adviezen ingewonnen. Dat geeft echter nog 
geen goed beeld van de - te verwachten - werking 
van de regeling. Dat eist meer; een veldonderzoek 
bijvoorbeeld. En het gebeurt niet systematisch. De 
toetsing van Justitie van wetsvoorstellen is tot op 
heden sterk juridisch van aard geweest, ideologisch 
ook we!. Empirisch onderzoek vond evenwel niet 
plaats. De signalen rond de nieuwe inspectie voor de 
rechtshandhaving wijzen evenmin in de richting van 
een versterking van juist de empirische component in 
de wetsvoorbereiding." 

Niet het gebruik is dus het criterium voor evaluatie, 
maar de noodzaak in verband met de naleving van 
wetten, het intrinsieke belang van goede wetgeving. 
Als Justitie haar zorg voor de kwaliteit van de 
wetgeving (de kwaliteitseis wordt gesteld met het oog 
op de naleving), zal zij haar beleid moeten richten op 
zowel de juridische als de empirische evaluatie van 
wetgeving. Beide factoren, zowel de juridische consis-
tentie en helderheid als de maatschappelijke 
inbedding bepalen immers de werking en naleving 
van een wet. Aan de juridische inzet ontbreekt het 
niet, aan de empirische mijns inziens we!. Daartoe is 
extra inspanning nodig. Daarbij is het verstandiger 
om geld, tijd en aandacht te investeren in ex ante-
evaluaties dan in ex post-evaluaties. Immers, niet 
alleen is de kans op gebruik groter, maar voor het 
imago van wetgeving is het beter als zij niet te veel 
moet worden teruggedraaid. 

Bij een pleidooi voor meer empirie in het wetge-
vingsproces is ingecalculeerd dat de wens van 
evaluatie onderdeel is voor de onderhandelingen over 
probleemformulering en de vorm en inhoud der 
probleemoplossing. Justitie kan daar soms een harde 
dobber aan hebben. Tevens is duidelijk dat het 
politieke karakter van wetgeving meebrengt dat er 
verschillende oordelen over nut en inhoud van een 
wet bestaan. Temidden van de vele aspecten die aan 
bod zijn, is de empirische in de zin van inzicht in de 
werking er een, zoals de juridische (inzicht in de 
gelding, in de consistentie) er evenzeer een is. Of en 
hoe de resultaten van de evaluatie afgewogen 
worden, is dan hoogstens van secundair belang. Aan 
de paradox ontkomen we dus niet. De paradox van 
de wetsevaluatie is weliswaar te verklaren, maar blijft 
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Noten 

wel bestaan. Het punt is dat de wetgever zich 
daardoor niet moet laten ringeloren. 

'Op de juridische procedure gaat 
het artikel van Eijlander in. 

Winter (1990) komt in zijn 
onderzoek naar 29 wetsevaluatieve 
onderzoeken (ex post) tot een 
gemiddelde prijs van f 600.000,-; 
daarbij moeten waarschijnlijk de 
ambtelijke kosten van de evaluatie 
naar aanleiding van het onderzoek 
nog worden opgeteld. De 
verschillen tussen de onderzoeken 
zijn groot: van minder dan 
f 50.000,- tot meer dan 
f 1.000.000,-. De mediaan lag op 
1375.000,-. Waar de prijs van 
dergelijk onderzoek grotendeels 
wordt bepaald door de perso-
neelskosten, is het duidelijk dat er 
een nauw verband bestaat tussen 
de prijs en de tijdsduur van het 
onderzoek. Het kortste onderzoek 
van de 29 nam vijf maanden in 
beslag, het langste zes jaar. 

Het onderscheid tussen de wet 
als waarborg en de wet als 
instrument is ook onjuist. De wet 
kan instrument zijn om 
waarborgen te bieden. Wel kan 
men zeggen dat wetgeving een 
waarborgfunctie heeft waar een 
zorgvuldige procedure moet 
worden gevolgd. 
4 

 
Len aanwijzing voor deze laatste 

verklaring vindt men ook in de 
omstandigheid dat er jarenlang 
rechtssociologisch en vooral crimi-
nologisch onderzoek is verricht 
naar de effectiviteit van bepaalde 
wetgeving (strafbepalingen, 
bijvoorbeeld), dat nooit 
evaluatie-onderzoek is genoemd, 
maar het wel degelijk was. 
' Hirsch Ballin bijvoorbeeld. 
Daarentegen maakt Griffiths een 
scherp onderscheid tussen recht 
en beleid. Men moet het recht (de 
wet?) Met in instrumentele zin 

zien - beleid heeft effect, het recht 
niet. 
6  Winter definieert dit begrip 
verder niet. Gelet op het 
onderzoek gaat het met name om 
de resultaten/conclusies van 
onderzoek. Men kan overigens 
ook andere elementen uit 
rapportages benutten, zoals cijfers 
en redeneringen. 

Op dit punt zij opgemerkt dat 
niet alle onderzoek tot dat gebruik 
hoeft te leiden. Indien uit een 
onderzoek blijkt dat alles prima 
verloopt, hoeft er geen 
doorwerking te zijn. Nu verloopt 
het zelden !outer mooi, maar 
theoretisch bestaat de 
mogelijkheid wel. 

Dat is de functie op het moment 
dat de opdracht gegeven wordt. 
Het resultaat van het onderzoek 
kan zijn dat bijvoorbeeld de impli-
ciete beleidstheorie onjuist blijkt 
te zijn, of dat verwachtingen niet 
uitkomen. Op het niveau van de 
beleidsbepaler is dan de 
onzekerheid toegenomen. Theore-
tisch gesproken is overigens in die 
situatie wel sprake van reductie 
van onzekerheid. 
9  Je komt dan ook tot 
merkwaardige resultaten: Winter 
doet bijvoorbeeld de aanbeveling 
om vooral juridisch onderzoek in 
de evaluatie te stoppen, omdat dat 
wordt gebruikt. De oplossing 
bepaalt bier het probleem. 
00  Dat moge lijken op een preken 
voor eigen parochie - men mag 
echter oorzaak en gevolg niet 
verwarren. 
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De zachte kern van 

wetgeving 

prof. dr I.C. van der Vlies" 

De titel van dit artikel is ontleend aan een artikel 
van Duk in het themanummer van het rechtsgeleerd 
magazijn Themis over de groeiproblemen van het 
recht in 1978. (Duk, 1978) Het thema had betrekking 
op de reactie van het recht op de snelle ontwikke-
lingen in de maatschappij. De wetgever is in 1991 nog 
steeds bezig zijn antwoord te vinden op de zich snel 
ontwikkelende maatschappij; al werkende weg (vrij 
naar de Minister-President Lubbers, in zijn 
toelichting op de vorming van het kabinet Lubbers-
III). 

Zachte begrippen 

De zachte kern van het bestuursrecht bestond 
volgens Duk uit een aantal zachte begrippen, 
begrippen die nog geen vaste vorm hadden, zoals het 
begrip bestuursorgaan of het begrip beleidsvrijheid. 
Die begrippen zijn nog kneedbaar en bieden geen 
houvast. In eenzelfde permanente staat van kneed-
baarheid verkeert de wetgever in formele zin. Het 
begrip wetgever komt in de Grondwet niet voor: die 
spreekt alleen over de wet die wordt vastgesteld door 
de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk. Van 
dit zachte begrip wetgeving is mij gevraagd aan te 
geven wanneer zij in juridisch opzicht goed is. 

Wetgeving is in juridisch opzicht goed als zij 
voldoet aan beginselen van behoorlijke regelgeving. 
Daartoe moeten dergelijke beginselen verder worden 
ontwikkeld en moet naar een methode worden 
gezocht om dergelijke beginselen te kunnen 
handhaven bij het maken van wetgeving. 

* De auteur is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep 
Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam. 
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Wet en rechtsvorming 

In de rechtswetenschap is het lange tijd vanzelf-
sprekend geweest dat de kwaliteit van de jurispru-
dentie de kwaliteit van het recht bepaalde. De rechts-
wetenschap was gericht op de kunde van de rechter. 
De kunde van de rechter bestond in het vinden van 
het recht voor het concrete geval. In de rechterlijke 
uitspraak werden - volgens de eigen opvattingen - 
geen rechtspolitieke keuzes gedaan of nieuwe 
elementen aan het recht toegevoegd. De rechter 
moest in staat zijn het recht in een individueel geval 
objectief vast te stellen. In de woorden van Scholten 
(1934): 'Het recht is er, doch het moet worden 
gevonden, in de vondst zit het nieuwe.' 

Op zichzelf is deze stelling polemisch ten opzichte 
van de visie op de rechter als regeltoepasser. In de 
trias politica werd de rechter gezien als de toepasser 
van de regel en meer niet. Hij mocht niet aan eigen 
rechtsvinding doen. Deze tegenwerping kan er echter 
niet aan af doen dat binnen de rechtswetenschap het 
wezen van de rechtsvinding in hoofdzaak is gezien in 
het concrete geval. Onafhankelijk van het feit of het 
nu ging om het objectieve recht in het algemeen of 
het recht zoals dat was neergelegd in regels. Het ging 
erom dat er goede gronden konden worden aange-
voerd om de omvang van het individuele recht te 
bepalen. Het objectieve recht werd gezien als een 
bundel mogelijkheden van individuele rechtsvaststel-
lingen. 

De normen waaraan die bundel van mogelijkheden 
moest voldoen werden dus ook afgemeten aan de 
kwaliteit van de rechtsvaststelling in individuele 
gevallen. In die visie zou de juridische kwaliteit van 
een wet goed zijn als de individuele rechtsvaststelling 
goed zou verlopen. De wet was niet meer dan een 
hulpje van de rechter bij het vinden van het recht in 
een individueel geval. Nog wordt wel gesteld dat het 
recht als stelsel daarop moet zijn ingericht. (Nicolai, 
1990) Uit de eis dat alle gevallen minstens evengoed 
moesten worden beslist, vloeiden algemenere eisen 
voort. Wetgeving moest met het oog op de gelijke 
rechtsbedeling de rechtszekerheid en de rechtsge-
lijkheid dienen. 

Het was Belinfante (1950) die de schok in de 
rechtswetenschap tot uitdrukking bracht en het 
volgende schreef: 'Er bestaan in onze maatschappij 
twee rechtsstelsels: een liberaal, neergelegd in onze 
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codificatie, dat ervan uitgaat dat het geheel van het 
recht een netwerk is van over en weer bestaande 
individuele rechtsbetrekkingen, en daarnaast, 
verspreid in bijzondere wetten, een systeem waarbij 
de gemeenschap een eigen te beschermen recht is 
toegekend, en dat stoelt op het beginsel dat indivi-
duele rechten slechts kunnen bestaan voor zover de 
belangen van de gemeenschap daardoor niet worden 
geschaad. Geen onderwerp van burgerlijk recht is er 
dat niet door bijzondere wetten wordt uitgehold.' 

Uit het gebruik van het laatste woord, blijkt de 
schok: het recht inzake de individuele rechtsvaststel-
lingen wordt uitgehold door bijzondere wetten. De 
wetgever vervaagt als hulpje van de rechter, als 
instrument voor en van het recht: hij wordt een 
`uithollef. Hij stelt zich niet meer tot doel het recht in 
individuele gevallen beter vast te stellen, maar hij 
poogt ten behoeve van de gemeenschap het indivi-
duele recht zoveel mogelijk terug te dringen. 
Bovendien manifesteerde de wetgever zich als een 
veelkoppige draak. De aanval op de in grote trekken 
civielrechtelijke wetgeving werd geopend vanuit alle 
ministeries. Een gezelschap dat door Van Poelje 
(1974) later werd aangeduid als de veertien wetsfa-
milies. 

Bohtlingk heeft gepoogd een noemer te vinden 
waarop deze verschillende families onder een dak 
konden worden gebracht. Daarmee heeft hij een 
eerste juridische aanzet tot een vervlakking van de 
wetgevingstheorie gegeven. Aan de hand van een 
uitgebreide analyse toont hij aan dat in de Grondwet 
een materieel wetsbegrip is neergelegd. Dat deel van 
zijn analyse is overtuigend. Tegelijkertijd ontdoet hij 
de wet van haar historische inhoud. Naar zijn oordeel 
is wetgeving in zijn tijd niet meer dan het vaststellen 
van naar buiten werkende regels. (Bohtlingk en 
Logemann, 1966) De wetgever in formele zin onder-
scheidt zich daarin niet van andere regelgevers. Een 
notie waar de regering zich naar mijn mening later in 
de memorie van toelichting bij de herziening van de 
Grondwet terecht tegen verzet als zij stelt dat een wet 
niet zo maar een regeling als alle andere is.' Deze 
invulling van het wetsbegrip blijkt in zeker opzicht 
echter goed bij de tijd te passen. Het regelende aspect 
van wetgeving blijkt voor de beleidstheorie heel 
bruikbaar, evenals het facet dat de wetgever slechts 
een uit veel regelgevers is. Naar dit inzicht zal de 
wetgever zich gaan gedragen. 
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Later zal De Haan (1986) de uithollingsgedachte 
voltooien door te stellen dat wetgeving een 
instrument van beleid is. De beslissing om een wet te 
maken, kan mede ingegeven zijn door juridische 
techniek. Haar waarde ligt niet in de juridische 
beslissing. Tegen de waarde van de wet kijkt De 
Haan op een andere manier aan dan voor juristen 
gebruikelijk is. De Haan betrekt in dat oordeel niet 
uitdrukkelijk de verschillende soorten wetgeving. Zijn 
beschouwingen hebben zoals hij ze naar voren brengt 
betrekking op alle wetgeving, (sociaal-economische, 
burgerrechtelijk, financieel, enzovoort). De Haan 
betoogt dat de inhoud van de wet in wezen door het 
bestuur wordt bepaald. De term bestuur wordt 
daarbij zowel in inhoudelijke zin als in de zin van het 
orgaan gebruikt: de regering bepaalt welk beleid in 
de wet wordt vastgelegd. De beschouwingen van De 
Haan worden gekenmerkt door een zekere eenzij-
digheid: hij orienteert zich wet erg sterk op het 
beleid. Deze tegenwerping doet er echter niet aan af 
dat wat De Haan schrijft, in combinatie met de visie 
van Bohtlingk, de toonaangevende opvatting over 
wetgeving in de bestuurspraktijk weergeeft: beleid in 
algemene regels. 

Deze opvatting over wetgeving vormt in zeker 
opzicht precies het tegendeel van de klassieke 
juridische visie op wetgeving. Bij de klassieke 
juridische visie op wetgeving ging het om de 
mogelijkheid van een juiste vaststelling van het recht 
in een individueel geval. Bij de door het beleid 
gedomineerde visie gaat het bij wetgeving om het 
vastleggen van een beleid ten behoeve van het 
algemeen belang. Niet elke soort wetgeving valt in 
deze categorie. Het Burgerlijk Wetboek en wetten die 
garanties voor burgers tegen het bestuur geven, zoals 
de wetten inzake rechtsbescherming, zijn wetten die 
wel beogen garanties te geven voor de vaststelling van 
het recht in individuele gevallen. De vaststelling van 
deze wetten passen beter in wat Belinfante het 
liberale rechtsstelsel noemde. 

De codificatie van beleid kan niet zonder meer 
gelijk worden gesteld met een codificatie van recht 
ten behoeve van het algemeen belang. Er wordt bij dit 
soort wetgeving niet naar gestreefd recht te codifi-
ceren of beleid volgens de maatstaven van het recht 
te codificeren. Bij dit type wetgeving heeft het recht 
een hinderlijke en beperkende functie. Het recht stelt 
allerlei eisen, zoals rechtsbescherming en bepaalde 
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vormvereisten, waaraan alleen maar wordt gehoor-
zaamd voor zover het moet. 

Kritiek op de wetgeving 

De laatste jaren is de kritiek op de wetgeving niet 
van de lucht geweest. Kritiek komt niet alleen van de 
kant van het bedrijfsleven, maar ook van de kant van 
vrouwen, van minderheidsgroepen, van de 
rechterlijke macht, van uitvoerende instanties, van de 
Algemene Rekenkamer, vanuit de wetenschap, 
enzovoort. Sinds een tiental jaren worden er van 
overheidswege wel pogingen ondernomen om aan de 
kritiek tegemoet te komen. Een belemmerende factor 
daarbij is dat de kritiek niet eenduidig is. De kritiek 
richt zich bovendien meestal niet op de juridische 
kwaliteit van de wet, maar veelal op het daarin 
neergelegde beleid. Dat brengt ons op de vraag wat 
onder juridische kritiek moet worden verstaan of wat 
naar juridische maatstaven een goede wet is. 

Kan een wet juridisch goed zijn als het beleid dat 
erin is neergelegd niet deugt of is het zo dat de 
codificatie van een slecht beleid een vermoeden van 
ook juridisch slechte wetgeving impliceert? Een vraag 
van meer principiele aard is of de wetgever moet 
streven naar juridisch goede wetgeving. Kan de 
wetgever zich op zijn hoge positie beroepen en 
volhouden dat hij vanwege die hoge positie niet aan 
rechtsbeginselen is gebonden? Kan hij stellen dat hij 
de inhoud aan rechtsbeginselen geeft en niet 
andersom? 

Be wet als element van de rechtsvaststelling 

Het rechtssysteem berust op de veronderstelling dat 
een wet een norm biedt voor de rechtsvaststelling in 
een individueel geval. Vooronderstelling van de eisen 
aan de wet te stellen is dus dat de wet als zodanig 
dienst moet kunnen doen. Als de wet niet als zodanig 
kan functioneren, dan moet de rechter de 
bevoegdheid krijgen de wet buiten werking te laten in 
een individueel geval. Het is van tweeen een: of de 
wetgever stelt wetten vast die kunnen functioneren in 
het stelsel van rechtsvaststelling door de rechter of de 
wetgever geeft de rechter de bevoegdheid de wet 
buiten toepassing te laten voor zover de wet daartoe 
niet geschikt is wegens het niet voldoen aan rechtsbe- 
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ginselen. De derde uitweg moet als onmogelijk van de 
hand worden gewezen, namelijk dat de wetgever het 
stelsel van rechtsbescherming zou afschaffen. 

Daarmee zijn de juridische grenzen die aan de wet 
kunnen worden gesteld, gezien vanuit het individuele 
geval, in beginsel gegeven. De functie van de wet bij 
de rechtsvaststelling in individuele gevallen blijft een 
toetssteen van wetgeving. In dat kader moeten aan de 
wet hogere eisen worden gesteld dan voorheen: de 
rechter is meer dan voorheen afhankelijk van wetten. 
Er zijn er meer zodat van zijn interpretatievrijheid om 
te beslissen wat in het individuele geval juist is 
minder overblijft. Bovendien dient hij de uitkomst 
van de toepassing van verschillende wetten te contro-
leren. 

Het is echter niet voldoende de kwaliteit van de wet 
vanuit het individuele geval te benaderen. De verhou-
dingen hebben zich ontwikkeld. Wetgeving is van 
meer betekenis geworden in de bepaling van indivi-
duele rechten in de zin waarin Belinfante sprak over 
het recht van de gemeenschap. De wetgever 
ontwikkelt de rechten, maakt de rechten van de 
individuen. De stelling dat de maatschappij maakbaar 
is, heeft voor het recht tot gevolg gehad dat het recht 
maakbaar zou zijn, dat wil zeggen dat de bedeling 
van de individuele rechten door de wetgever 
maakbaar is. Het is niet meer zo dat het recht 
aanwezig is en door de rechter kan worden 
gevonden. 2  

Daargelaten of het recht kan worden gemaakt, kan 
van de rechter niet meer worden gevraagd het recht 
zo goed te kennen dat hij, dit overziend, het recht in 
een individueel geval zou kunnen vaststellen. De 
wetgeving is volstrekt onmisbaar geworden bij de 
bepaling van de individuele rechten, en wel omdat 
deze individuele rechten veel meer dan voorheen 
door de wetgever worden bepaald. In zekere zin - 
maar dan ook werkelijk alleen in zekere zin - 
heeft de wetgever de taak van de rechter overge-
nomen door de inhoud van vele individuele rechtsbe-
trekkingen reeds in de wet vast te leggen. Om die 
reden is het dan ook vanuit het recht gezien 
consistent te oordelen dat de vormgeving van deze 
rechtsbetrekkingen in de wet moet voldoen aan de 
voor rechttoedeling geldende rechtsbeginselen. Deze 
rechtsbeginselen liggen echter ook niet zo maar voor 
het oprapen. Zij dienen onder meer betrekking te 
hebben op de afweging van het algemene en het 
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bijzondere belang. Zo rechtstreeks behoorde die 
afweging zelden tot het terrein van de rechter en 
daarmee tot de rechtswetenschap. 

Juridische begrenzing van wetgeving 

Bij de beoordeling van wetgeving kan worden 
onderscheiden in een harde en een zachte kern van 
wetgeving. Gelet op de ontwikkelingen op het inter-
nationale niveau is er geen twijfel meer over mogelijk 
dat de wetten in overeenstemming moeten zijn met 
regels van hoger dan nationaal recht. Hieraan kan 
zelfs de rechter toetsen. De Grondwet kan ook als 
hoger recht worden gezien, maar vooralsnog kan de 
rechter de wet niet aan de Grondwet toetsen eq. 
toetst hij de wet niet aan de Grondwet. Andere 
normen waaraan wetten kunnen worden getoetst zijn 
niet in voldoende mate ontwikkeld. De juridische 
normering van wetgeving is achtergebleven. Pas de 
laatste jaren worden pogingen ondernomen begin :  
selen van behoorlijke regelgeving te ontwikkelen. De 
eis dat wetgeving aan deze beginselen moet voldoen 
kan als de zachte kern van wetgeving worden gezien. 

De wet is als element in de rechtsvaststelling onder-
worpen aan rechtsbeginselen. Die beginselen hebben 
betrekking op het gehele proces van de rechtsvast-
stelling en daarvan is de wet niet uitgezonderd. Bij de 
toepassing van die beginselen kan worden onder-
scheiden naar de fase in het proces van rechtsvast-
stelling waarin ze moeten worden toegepast. Bezien 
moet worden of er beginselen zijn die juist voor 
wetgeving gelden en door wie ze worden toegepast. 

Institutionele waarborgen 

Op zichzelf is het merkwaardig te moeten consta-
teren dat de wetgever, naar de maatstaven van het 
recht gemeten, van zijn vrijheid geen goed gebruik 
maakt. Daarmee wordt, het is at vaak genoeg gezegd, 
het beginsel van de rechtsstaat aangetast. De onder-
worpenheid van het bestuur aan de wet was niet 
geconstrueerd om te voldoen aan een willekeurige wit 
van de wetgever, maar om te voldoen aan de objec-
tieve wit van het yolk zoals vertegenwoordigd in het 
parlement. Zodra het beoefenen van politieke besluit-
vorming een subjectieve aangelegenheid wordt vervalt 
de grondslag aan de rechtsstaat. Deze institutionele 
kant van wetgeving behoort ook tot de wetgevings- 
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theorie. Er moet steeds een zekere zorg zijn voor de 
wijze waarop de wet tot stand wordt gebracht zodat 
de wijze van tot stand komen een zekere garantie 
biedt voor de behoorlijkheid van de wet. 

De kracht van het recht blijkt eruit dat een 
bepaalde organisatie van een samenleving rechtsstaat 
wordt genoemd en niet politieke staat; dat het gaat 
om het legaliteitsbeginsel en niet om het wilsbeginsel. 
Die organisatie moet dan wel aan bepaalde 
waarborgen voldoen. Tot die waarborgen behoort een 
taakverdeling tussen de wetgever en de regering zoals 
die historisch wordt neergelegd in een materieel 
wetsbegrip. In mijn proefschrift heb ik uiteengezet dat 
voor een goede waarborging van de taak van de 
wetgever, het nemen van ingrijpende besluiten tot de 
exclusieve bevoegdheid van de wetgever moet worden 
gerekend. (Van der Vlies, 1984) 

De wetgever is een politieke instantie. Zijn samen-
stelling en werkwijze zijn daarmee in overeen-
stemming. In een wet wordt het resultaat van een 
politiek compromis neergelegd. De politieke besluit-
vorming is met het oog op de rechtsstaat in principe 
aan grenzen gebonden. Deze institutionele kant valt 
ook onder de beginselen van behoorlijke regelgeving. 
Gelet op het feit dat wetgeving mede een typisch 
politieke aangelegenheid is, moeten de beginselen 
tevens op dat aspect betrekking hebben. Garanties 
voor goede wetgeving in juridisch opzicht moeten dus 
zowel aan de institutionele kant als in de inhoud en 
vorm van de wet zelf worden gevonden. 

Harde kern van wetgeving 

Voor de goede juridische kwaliteit van wetgeving is 
het een eerste vereiste dat de rechtsregels met elkaar 
in overeenstemming zijn. Vanuit deze optiek zijn voor 
de kwaliteit van de wet twee eisen af te leiden, die 
behoren tot de harde kern van wetgeving. De wet 
moet voldoen aan de regels die door een hoger gezag 
aan de wet worden gesteld. Dat wil zeggen dat de 
wetgever aan de eisen moet voldoen die voortvloeien 
uit de verbindende internationale en supranationale 
regelgeving en aan de eisen die het Hof van Justitie 
stelt. Aan deze regels moet de wet altijd voldoen, op 
straffe van onverbindendheid. Juridisch kunnen we 
daarom over de harde kern van regelgeving spreken. 
Wat betreft deze aspecten is de wet in juridische ogen 
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niet plooibaar. Desalniettemin komt het te vaak voor 
dat wetten niet aan deze eisen voldoen. De hardheid 
van wetten is dus relatief: ails het juridisch hard, 
politick en beleid kunnen de wetten, althans tijdelijk, 
kneden. Om die reden worden er wetten gemaakt die 
in strijd zijn met het recht. 

Hoelang een dergelijke wet als recht kan gelden, 
hangt af van het tijdstip waarop een burger de 
energie en de kennis verzamelt om de rechter een 
oordeel over die wet te vragen. Toegang tot de rechter 
heeft hij bovendien alleen als hij een belang bij het 
oordeel van de rechter over de verbindendheid van 
de wet heeft. Een juridisch comite dat wordt 
opgericht ter bescherming van de kwaliteit van wetten 
zou geen kans op succes bij de rechter hebben in een 
proces tegen een bepaalde wet vanwege de schending 
van hogere regels. Het zou niet-ontvankelijk worden 
verklaard. Het kneden door politick en beleid kan 
daarom redelijk succesvol zijn. Dat maakt de 
argumenten van de kant van het recht zwakker, maar 
zij blijven wel duidelijk herkenbaar en in beginsel 
dwingend. 

Naar juridische maatstaven gemeten, biedt de 
Grondwet eveneens een harde regel voor wetgeving. 
Het is de wetgever zelf die toetst of voorgenomen 
wetgeving zich verstaat met de Grondwet. De wet 
moge dan (mede) een juridisch instrument zijn, de 
wetgever is zeker geen jurist of een onafhankelijk 
juridisch comite. Dat brengt met zich dat de wetgever 
op een andere wijze de overeenstemming van de wet 
met de Grondwet beoordeelt dan een onafhankelijke 
rechter zou doen of dan een juridisch geschoold 
persoon dat krachtens zijn kennis zou doen. 

Het mag zo zijn dat toetsing aan de Grondwet voor 
het recht een harde regel is, in de praktijk is zij dat 
niet. Grondwettigheid van regelgeving is voor de 
politick een kneedbaar begrip, zeker nu de rechter er 
niet aan kan toetsen. Deze regel voor wetgeving 
bevindt zich eigenlijk al in het grensgebied tussen de 
harde en de zachte kern van wetgeving. We raken aan 
de zachte kern van wetgeving zodra we zeggen dat zij 
in overeenstemming met rechtsbeginselen moet zijn 
gegeven, ook met die welke niet in hogere rechts-
regels zijn vastgelegd. 
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Zachte kern van wetgeving 

Het moeten voldoen aan beginselen functioneert in 
de praktijk als beperking die aan wetgeving wordt 
gesteld. Het is een juridische denkwijze te veronder-
stellen dat in de wet bepaalde beginselen tot 
uitdrukking moeten komen, bijvoorbeeld het rechtsge-
lijkheidsbeginsel. Dit wordt in de wetgevingspraktijk 
niet zo gezien. De wetgever ervaart het niet als een 
eervolle opdracht om het gelijkheidsbeginsel in zijn 
wetgeving tot uitdrukking te brengen: het vormt een 
obstakel bij het maken van de wetten die hij wil. Het 
minste wat moet gebeuren is derhalve dat de begin-
selen van behoorlijke regelgeving duidelijk vorm 
krijgen; dat is de belangrijke stap op weg naar goede 
wetgeving. Een eigen identiteit hebben de beginselen 
niet alleen nodig ten opzichte van de politiek. Dat 
geldt ook ten opzichte van het beleid. 

Politick is niet het enige dat de wet ten opzichte 
van rechtsbeginselen kneedbaar maakt: het is ook het 
beleid. Beleid, gezien als kunde, brengt technische 
eisen met zich. De techniek van het voeren van een 
bepaald beleid kan in overeenstemming zijn met 
rechtsbeginselen, maar ook haaks staan op dergelijke 
beginselen. Het beleid zoekt in het algemeen naar de 
meest efficiente weg om te worden gerealiseerd. Ook 
om deze reden kan het gewenst zijn aan de hand van 
de beginselen van behoorlijke regelgeving de door het 
beleid voorgestelde besluitvorming te beoordelen. 

Reeds Paul Scholten wees erop dat het recht geen 
criteria biedt voor de afweging van het bijzondere 
tegenover het algemene belang. Deze afweging ligt op 
de grens tussen politieke en juridische afwegingen. 
Een nadere normering vanuit de juridische kant van 
deze belangenafweging moet worden gevonden in het 
beginsel van de duidelijke doelstelling. Van een 
aantal beginselen is juridisch niet omstreden dat de 
wet eraan moet voldoen, zoals het gelijkheidsbeginsel 
of het rechtszekerheidsbeginsel. De instemming met 
de geldigheid van deze beginselen brengt overigens 
niet met zich dat de wetgever er dus aan voldoet. 

De beginselen voor behoorlijke regelgeving die ik 
heb onderscheiden zijn (Van der Vlies, 1984): 
- het beginsel van de duidelijke doelstelling; 
- het beginsel van het juiste orgaan; 
- het noodzakelijkheidsbeginsel; 
- het beginsel van de uitvoerbaarheid; 
- het beginsel van de consensus; 
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— het beginsel van de duidelijke terminologie; 
— het beginsel van de kenbaarheid; 
— het rechtsgelijkheidsbeginsel; 
— het rechtszekerheidsbeginsel; 
— het beginsel van de individuele rechtsbedeling. 

Deze beginselen zijn rechtsbeginselen. Wetgeving 
die niet in overeenstemming is met deze beginselen is 
juridisch geen goede wetgeving. De normerende 
kracht van elk der beginselen is afhankelijk van de 
wetgeving waar het om gaat en van het beginsel zelf. 
Het beginsel van de duidelijke doelstelling laat bij 
voorbeeld meer interpretatieruimte en dus beleids-
vrijheid dan het beginsel van de rechtszekerheid. De 
betekenis van de beginselen zal hieronder, aan de 
hand van een toelichting op een aantal ervan, worden 
uiteengezet. 

Het beginsel van de duidelijke doelstelling 

Het beginsel van de duidelijke doelstelling houdt in 
dat de doelstelling van een regeling duidelijk onder 
woorden moet worden gebracht. In de eerste plaats 
betreft dat de algemene aspecten van het vorm te 
geven beleid moeten worden uiteengezet. Daarbij 
moet ook worden uiteengezet dat wat het beleid voor 
gevolgen heeft voor de individuele belangen van de 
burgers die erbij betrokken zijn of raken. 

Bij een regeling ten behoeve van een verbetering 
van het milieu moet aangegeven worden hoe het 
milieu zal worden verbeterd, welke effecten te 
verwachten zijn, maar ook wat de gevolgen zijn voor 
de individuele burgers. De gevolgen voor de indivi-
duele burgers moeten in het licht van de algemene 
doelstelling verdedigd worden. Het is niet op 
voorhand duidelijk hoe de belangen van de 
individuen dan moeten worden afgewogen tegen het 
algemene belang zoals het beleid dat ziet. Het recht 
kan niet meer doen dan vragen de afweging van het 
algemeen belang tegenover het bijzondere belang aan 
de orde te stellen. Bezien moet dan worden of het 
dienen van het algemeen belang tegenover de 
gevolgen voor de individuele belangen kan worden 
verdedigd. 

Twijfels bekruipen nog steeds velen bij de 
verplichting bromfietshelmen te dragen. Waarom mag 
de overheid zich bemoeien met wat de burgers op 
hun hoofd dragen als zij op een brommer stappen? 
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(Leijten, 1990) Waarom mag de overheid bepalen dat 
een auto op slot moet zijn? Waarom mag van de 
boeren worden verlangd dat zij de mestproduktie 
beperken of andere maatregelen treffen die voor hun 
bedrijfsvoering bijzonder nadelig zijn. Het antwoord 
dat wordt gegeven ligt in de lijn van een te groot 
beroep op het financiele of organisatorische 
vermogen van de staat. Het dragen van een helm 
drukt de kosten voor de gezondheidszorg, het 
afsluiten van een auto beperkt het beroep op de 
politie en het beperken van de schade aan het milieu 
beperkt de kosten van het herstel van het milieu. De 
overheid die dergelijke medewerking van de burgers 
verwacht, kan verwachten dat de burgers ook een 
beroep op de overheid doen als zij teveel in dergelijke 
belangen worden geschaad. 

Voor de bepaling van wat redelijk is dient in de 
eerste plaats expliciet te worden gemaakt wat de soort 
overwegingen zijn die een rol spelen. Dergelijke 
overwegingen zeggen jets over de criteria voor de 
belangenafweging die moet worden verricht. Indien 
niet duidelijk wordt waarom de regeling in het 
algemeen belang individuele belangen mag schaden, 
kleeft er een gebrek aan de regel vanuit het beginsel 
van de duidelijke doelstelling. Gelet op het grote 
belang van de burgers bij dergelijke regelgeving, moet 
voor een evenwichtige verdeling van lasten zijn 
gezorgd. De rechter beschikt in dergelijke gevallen 
niet vanzelfsprekend over de mogelijkheid de 
wetgever te corrigeren. 

Het beginsel van het juiste orgaan 

Dit beginsel ziet er, evenals het consensusbeginsel, 
op toe dat de wet door het juiste orgaan moet worden 
gesteld. Tegenover de neiging van het beleid zoveel 
mogelijk in lagere regelgeving neer te leggen vanwege 
de flexibiliteit, eist dit beginsel dat de regels daar 
worden getroffen en de besluiten daar worden 
genomen waar dat ingevolge het rechtsbestel, behoort 
te gebeuren. Het betreft de institutionele kant van het 
recht ten aanzien van wetgeving. Navolging van dit 
beginsel is onmisbaar voor de democratische legiti-
matie van besluitvorming. Uitwerking van het 
materiele wetsbegrip moet in dit kader plaatsvinden. 

De zachte kern van wetgeving 	 43 



Noodzakelijkheidsbeginsel 

Het noodzakelijkheidsbeginsel is wellicht het 
beginsel waarvan het karakter als juridisch beginsel 
het meest omstreden is. Het beginsel houdt in dat 
wordt bezien of het stellen van een wet of can andere 
regeling inderdaad noodzakelijk is. Als dat niet zo is, 
dan moet de regeling achterwege blijven. Regeling 
impliceert een beperking van de handelingsvrijheid 
van burgers. Daar staat tegenover dat een regeling er 
ook aan kan bijdragen dat bepaalde vrijheden binnen 
het recht meer zin krijgen indien de wet bepaalde 
voorzieningen treft. 

Voor de hand liggend is het voorbeeld van de 
onderwijswetgeving die er mede toe dient de vrijheid 
van meningsuiting meer inhoud te geven. Op zich is 
duidelijk dat de overheid een goede reden moet 
hebben om kinderen te verplichten naar school te 
gaan en daar een belangrijk deel van hun jeugd te 
vertoeven. Er zijn veel volwassenen die daaraan geen 
prettige herinnering hebben. Het recht van de onder-
wijsplicht zal desalniettemin slechts door een 
enkeling worden bestreden. De noodzaak van de 
regeling wordt algemeen geaccepteerd. 

Niet elke regel wordt echter zo algemeen aanvaard. 
Er zijn vele regels, met name gedetailleerde regels, die 
niet worden ervaren als een terechte inperking van de 
handelingsvrijheid van burgers. Daarmee is wat Paul 
Scholten 'het recht van de gemeenschap' noemde 
onder spanning komen te staan. DeeIs ligt er een 
politieke argumentatie aan de afkeuring van bepaalde 
regels ten grondslag, deels gaat het ook om 
argumenten die puur betrekking hebben op bureau-
cratische maatregelen. 

Het een hangt wel met het ander samen. Aan de 
ene kant is het bijvoorbeeld juist dat er een goede 
bescherming tegen onvrijwillig ontslag bestaat. Aan 
de andere kant wenst niemand te werken met mensen 
die niet capabel zijn. Men ervaart het dan als onrecht 
dat dergelijke mensen niet kunnen worden ontslagen. 
De weerzin tegen de in bepaalde ogen te vergaande 
rechtsbescherming, komt dan onder meer tot 
uitdrukking in de weerzin tegen de bureaucratic die 
moet worden gevolgd om een werknemer die 
werkelijk niet capabel is te ontslaan. Het volgen van 
de bureaucratic kost te veel en men laat het erbij. 

De wetgever moet dus elke keer aantonen dat 
regeling noodzakelijk is en dat andere bestuursmid- 
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delen niet voldoen voor het bereiken van het gestelde 
doel, op straffe van het verlies van acceptatie van 
zowel zinnige als niet zinnige regels. Acceptatie, 
althans het ontbreken van tegenstand, is een 
minimum-voorwaarde om recht tot gelding te kunnen 
brengen. 

Het beginsel van de uitvoerbaarheid 

Wetgeving die in de praktijk niet kan worden 
gehandhaafd, kan leiden tot willekeurige toepassing 
van de regelgeving. Deze mogelijke consequentie 
betekent dat de regel ondergraaft, wat zij krachtens 
andere beginselen beoogt te bereiken, namelijk 
rechtszekerheid en rechtgelijkheid. Om die reden is 
een regel die niet uitvoerbaar of handhaafbaar is, in 
strijd met het recht. 

Het beginsel van de individuele rechtsbedeling 

Dit beginsel ziet erop toe dat er bij het stellen van 
regels voor moet worden gezorgd dat tenslotte de 
gevolgen van de toepassing van een regel in het 
individuele geval kunnen worden beoordeeld. Uit dit 
beginsel vloeit onder andere de eis van een adequaat 
stelsel van rechtsbescherming voort. 

Handhaving van beginselen 

Rechtsbeginselen worden niet vanzelf nageleefd: 
noch door de burger, noch door het bestuur, noch 
door de wetgever. Het recht dient zich dus van een 
zeer speciaal, aantrekkelijk en dwingend instrumen-
tarium te voorzien om ervoor te zorgen dat het wordt 
nageleefd. Het neemt daarbij niet een unieke plaats in 
de samenleving in. Niet alleen het belang van het 
recht wordt slecht gediend, ook van andere zachte 
belangen kan dat worden gezegd. Te denken valt aan 
het belang van het milieu, van kinderen, van 
vrouwen, van de cultuur. Bij zachte waarden gaat het 
erom dat aannemelijk wordt gemaakt dat er op de 
achtergrond harde regels gelden, zoals economische 
waarheden of lange-termijnvoordelen. 

In zijn preadvies voor de Nederlandse Juristen 
Vereniging wijst Van Wijmen (1991) er op dat een 
goede organisatie van de rechterlijke macht winst 
betekent. Hij maakt zo expliciet dat het er niet meer 
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alleen omgaat dat het recht er beter van wordt. Hij 
verplaatst zich in de gedachtengang die hij vermoedt 
bij de wetgever, namelijk dat het ook moet opleveren. 
Hier kunnen wij van leren. Ook sommige rechters 
gaan bij de toepassing van het procesrecht meer op 
dergelijke overwegingen letten.' Het verwijt dat het 
recht wat wereldvreemd zou zijn, is niet nieuw. Ook 
in de jaren 1960-1970 was een dergelijk verwijt te 
horen. Toen was het recht niet sociaal genoeg. Heden 
is het recht niet economisch genoeg. 

Voor de bestuurspraktijk gaat dat verwijt niet 
helemaal op. Op zich is het gebruikelijk met de 
gevolgen van een te treffen regel zoveel mogelijk 
rekening te houden, ook in economisch opzicht. 
Binnen de overheidsorganisatie wordt daarmee al 
langer gewerkt. De verplichting daartoe is onder 
andere neergelegd in een van de - zachte - aanwij-
zingen inzake terughoudendheid van regelgeving. De 
juridische argumentatie is daarop echter niet 
ingesteld.4  En daarin ligt het wezenlijke probleem: de 
juridische waarde van een regel komt niet aan de 
orde. Het verwijt dat bij het stellen van regels in 
onvoldoende mate rekening wordt gehouden met de 
economische effecten ervan, is dus ten onrechte tot 
wetgevingsjuristen gericht. Het verwijt is in 
hoofdzaak een verwijt aan de politiek. Er ligt voor de 
bewaking van de wetgevingskwaliteit echter een 
mogelijkheid waarvan gebruik kan worden gemaakt. 

Dergelijke inzichten worden van belang als we bij 
de zachte kern van het recht aankomen. De zachte 
kern moet allianties aangaan met anderen als hij zich 
hard wil maken. Ofwel: het recht moet kunnen 
communiceren. Bij de kritiek op een regel moet een 
wetgevingsjurist meer in zijn beschouwingen kunnen 
betrekken dan alleen de juridische waarde ervan. 
Door vanuit verschillende gezichtshoeken te 
redeneren, kan het aspect van het recht beter worden 
gediend. 

Strategie voor de verbetering van wetgeving 

Ten behoeve van de pogingen om de juridische 
kwaliteit van wetgeving te verbeteren, moet dus niet 
alleen aandacht worden besteed aan de verdere 
ontwikkeling van beginselen van behoorlijke regel-
geving, maar ook aan een strategie om te bevorderen 
dat wordt geaccepteerd dat aan dergelijke beginselen 
moet worden voldaan. Er kan namelijk we! worden 
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gesteld dat de wetgever aan rechtsbeginselen moet 
voldoen. Ms de wetgever daarmee niet akkoord gaat 
en er stelselmatig niet aan voldoet dan moet de 
principiele vraag worden gesteld of rechtsbeginselen 
die niet kunnen worden gehandhaafd wel rechtsbe-
ginselen zijn. Het probleem kan ook anders worden 
gesteld: als de wetgever zelf niet bereid is de 
handhaving van rechtsbeginselen te garanderen, moet 
er dan langs een andere weg voor worden gezorgd dat 
de beginselen worden gehandhaafd. Het recht kan 
immers niet zonder handhaving. 

Consequenties voor de wetgevingsafdelingen op de 
ministeries 

De wetgevingsafdelingen hebben zich tot op heden 
vooral sterk proberen te maken met een beperkte 
juridische toetsing van wetgeving. Dat wil zeggen dat 
zij de wetgeving overwegend aan de harde kern en de 
aanwijzingen van de wetgevingstechniek — voor zover 
die technische beginselen bevatten hebben getoetst. 
Wetgeving die die toets heeft doorstaan is niet per se 
goede wetgeving in juridisch opzicht. De vraag is of 
het verstandig is de toets zoals die thans door de 
wetgevingsafdelingen wordt uitgevoerd uit te breiden. 

De minister van Justitie beoogt dat zeker. Een 
uitbreiding van de toetsing is juridisch gerecht-
vaardigd. Uit de nota Zicht op wetgeving valt niet 
precies te zien hoe uitgebreid de toetsing zou moeten 
worden; de minister wekt de schijn veel onder de 
juridische toetsing van wetgeving te willen brengen. 
Bezien moet worden wat dat betekent voor de 
verdeling van verantwoordelijkheden binnen een 
ministerie. Wel is duidelijk dat een verdergaande 
beoordeling van de wetten op juridische aspecten een 
verbetering van de kwaliteit kan inhouden. Van 
wetgevingsjuristen moet dan meer vermogen om 
economische en sociale belangen te onderkennen 
worden verlangd. 

Conclusie 

De juridische kwaliteit wordt niet alleen bepaald 
door de overeenstemmming met hoge rechtsregels. 
Tevens is van belang dat aan beginselen van 
behoorlijke regelgeving wordt voldaan. Het voldoen 
aan dergelijke beginselen is van essentieel belang om 
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Noten 

te garanderen dat rechtsvaststelling in individuele 
gevallen adequaat kan geschieden. Bij het nastreven 
van beginselen van behoorlijke regelgeving raken we 
aan de zachte kern van wetgeving in juridisch 
opzicht. De wetgeving is kneedbaar; dat brengt onder 
andere met zich mee dat een wetgevingsjurist goed 
overzicht moet hebben van de gevolgen van zijn 
juridische argumenten om het kneden van de wet oak 
in beleidsmatig en politiek opzicht te sturen. 

Het is echter niet voldoende dat wordt aangetoond 
dat het am rechtsbeginselen gaat en dat de wetgever 
zich er am die reden aan moet houden. Gelet op het 
felt dat de wetgever niet omwille van het recht de 
beginselen zal naleven, moeten andere argumenten 
warden aangevoerd die de wetgever in de verleiding 
brengen alsnog aan het recht te voldoen of er moet 
naar een andere handhavingsmethode van rechtsbe-
ginselen warden omgezien. 

1 . Zie voor een analyse van het 
belang van het algemeenheids-
begrip in wetgeving, maar met 
behoud van de politieke taak van 
de wetgever, 1-lasso Hofmann, Das 
Postulat der Allgemeinheit des 
Gesetzes, p.9 e.v., in: Die Allge-
meinheit des Gesetzes, 2. 
Symposion der Kommission 'Die 
Funktion des Gesetzes in 
Geschichte und Gegenware, 
Gottingen, 1987). 
1 . Lezende hoe betrekkelijk 
eenvoudig Scholten tot het 
oordeel komt dat het recht er al is 
en dat het nog alleen maar moet 
warden gevonden, krijg je het 
gevoel dat het tegenwoordig 
moedwillig wordt verstopt. 
3 . Vergelijk Hondius, Schippers, 
Siegers, Rechtseconomie van het 
recht; kennismaking met een 
vakgebied in opkomst, Zwolle, 
1991, en daarin in het bijzonder 
voor dit onderwerp: J.B.M. ten 
Berge, Rechtseconomie en staats-
recht/bestuursrecht. Zie voor een 
kritiek hierop: J. Mackaay, 
Verschuivingen in de rechtseco- 

nomie; kroniek over de jaren 
1988-1990, NJB 1991. 
4 . Vergelijk voor een dergelijk 
p1eidooi, maar dan in algemene 
zin van de rechtsdogmatiek ten 
behoeve van de wetgeving: 
Maximiliaan Herberger, Rang-
stufen der Rechtsdogmatik im 
Hinblick auf deren Bedeutung filr 
die Gesetzgebung. In: 
Gesetzgebung und Dogmatik, 3 
Symposium des Gestzes in 
Geschichte und Gegenwart, 
Gottingen, 1988, p. 67 e.v. 
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De politieke dimensie van 

wetgeving 

drs Ph. Eipander* 

Inleiding 

Het maken van wetten' wordt wel voorgesteld als 
een ambacht of een kunst. Wetten worden in deze 
voorstelling beschouwd als bouwwerken van 
bepalingen die onderlinge samenhang vertonen. In 
dit verband is ook de term architectuur van wetgeving 
gebruikt. (Hirsch Bailin, 1984) De wetgevingsjurist 
moet de eisen van de techniek en systematiek van 
wetgeving bewaken om aldus te komen tot duidelijke, 
goed toegankelijke en consistente regels. 

Uiteraard is het niet voldoende dat wetten uit een 
oogpunt van techniek en systematiek aan de eisen 
voldoen. Wetten moeten vooral ook doeltreffend zijn: 
ze moeten het gewenste effect sorteren. De wet is 
succesvol als de wet maatschappelijk nuttig is. Een 
eis die hieruit voortvloeit, houdt in dat wetten 
uitvoerbaar en handhaafbaar moeten zijn. Bovendien 
moet worden voorkomen dat een wet onnodig 
ingrijpend of belastend is voor burgers en maatschap-
pelijke organisaties. Niet in de laatste plaats is het 
essentieel dat een wet rechtmatig is. Wetten moeten 
in overeenstemming zijn met het internationaal en 
communautair recht, met de Grondwet en met 
algemene rechtsbeginselen, zoals het rechtszeker-
heidsbeginsel. Deze kwaliteitseisen voor het 
overheidsoptreden via wetgeving zijn in de nota Zicht 
op wetgeving (Kamerstukken II, 1990-1991, 22008, 
nrs. 1-2) neergelegd en nader belicht. In Zicht op 
wetgeving heeft het kabinet een beleidsplan voor de 
verdere ontwikkeling en uitvoering van het algemeen 
wetgevingsbeleid, gericht op de verbetering van de 

* De auteur is raadadviseur bij de Stafafdeling Algemeen 
Wetgevingsbeleid van het Ministerie van Justitie en univer-
sitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant. 
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rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit van het 
overheidsbeleid, neergelegd. 2  

De besluitvorming over wetgeving vindt plaats 
binnen politieke kaders. Een voorstel van wet wordt 
eerst besproken in de ministerraad en - na de 
advisering door de Raad van State - vervolgens in 
beide kamers der Staten-Generaal. Dit heeft tot 
gevolg dat het niet toereikend is, dat een wetsvoorstel 
voldoet aan de genoemde kwaliteitseisen. Er moet 
een politiek draagvlak zijn voor het voorstel. Anders 
zal dat voorstel immers het Staatsblad niet bereiken. 
Dit kan soms ook ten koste gaan van de kwaliteits-
eisen. Het is daarom niet voldoende dat het belang 
van goede wetgeving wordt ingezien op de departe-
menten. Deze gedachte moet ook doordringen in de 
politieke besluitvorming over wetgeving. De kwaliteit 
van de wetgeving als wezenlijk element van de 
kwaliteit van de overheid moet een plaats hebben op 
de politieke agenda. 

In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de 
politieke dimensie van wetgeving. In het bijzonder 
gaat het daarbij om de rol van de ministerraad en de 
Staten-Generaal bij de behandeling en vaststelling 
van wetten en ook bij de evaluatie daarvan. Aan de 
hand van de kenmerken van de politieke besluit-
vorming zal worden ingegaan op de mogelijkheden 
en beperkingen om tot goede wetgeving te komen. 
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen 
aan de orde. Allereerst wordt kort ingegaan op de 
relatie tussen politiek en bureaucratie. De vraag of 
politieke besluitvorming rationed l is komt daarna aan 
de orde. Vervolgens wordt nader ingegaan op een 
aantal kenmerken van politieke besluitvorming en de 
belangen die daarbij een rot spelen. Daarna wordt 
aandacht gewijd aan de gang van zaken bij de parte-
mentaire behandeling van wetsvoorstellen. 
Aansluitend komt de evaluatie van wetgeving aan de 
orde. Tenslotte worden enkele concluderende opmer-
kingen gemaakt over maatschappij, politiek en wetge-
vingsbeleid. 

Politiek en bureaucratie 

In een beschouwing over de politieke dimensie van 
wetgeving mag niet worden voorbijgegaan aan de 
vraag wat onder politick wordt verstaan. De beant-
woording van deze prealabele vraag bepaalt immers 
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in hoge mate het te behandelen thema. Het begrip 
politiek heeft uiteenlopende betekenissen. Volgens 
Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal 
kan politick drie betekenissen hebben: het geheel van 
staatkundige beginselen, de handelwijze van de 
regering ten aanzien van een bepaald object en een 
manier van optreden (een tactiek). In de literatuur 
wordt politiek omschreven in termen van bijvoor-
beeld invloed en macht, besluitvorming, conflict en 
cultuur. (Van Schendelen, 1984) 

Een klassieke benadering die veel navolging heeft 
gevonden, is die van Easton. Hij heeft het politieke 
systeem omschreven als 'those interactions through 
which values are authoritatively allocated for a 
society'. (Easton, 1965) Deze gezaghebbende 
toedeling van waarden komt tot uitdrukking in de 
bindende beslissingen die door de daarvoor aange-
wezen personen of organen worden genomen. 

Het begrip politick wordt soms ook in termen van 
belangencompetitie opgevat. Rosenthal spreekt van 
bureaupolitiek, waarmee hij doelt op een systeem 
waarin de overheidsbureaucratie wordt opgevat als 
een conglomeraat van belangen, dat zo sterk mogelijk 
wordt verdedigd. (Rosenthal, 1988) Deze benadering 
draagt bij aan het inzicht dat er verbindingen zijn 
tussen het politieke circuit en de politieke besluit-
vorming enerzijds en het ambtelijke circuit en de 
besluitvorming daarbinnen anderzijds. Frissen heeft 

, in zijn oratie in dit verband gesproken over 
netwerken van maatschappelijke, politieke en bureau-
cratische actoren. (Frissen, 1991) 

Op basis van dit laatste gezichtspunt - politiek als 
belangencompetitie - wordt in het vervolg van deze 
bijdrage gekeken naar de besluitvorming over 
wetgeving. Onderzocht wordt wat de betekenis is van 
de kenmerken van de politiek-bestuurlijke omgeving 
voor het proces van wetgeving en het resultaat 
daarvan: de wet. 

Is politieke besluitvorming rationeel? 

In zijn Tilburgse oratie stelt Snellen dat elk 
overheidsbeleid tegelijkertijd moet voldoen aan vier 
rationaliteiten: de politieke, de juridische, de econo-
mische en de technisch- en sociaal-wetenschappelijke 
rationaliteit. (Snellen, 1987) Deze rationaliteiten 
verdringen elkaar: wat vanuit het ene gezichtspunt als 
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rationeel wordt beschouwd, wordt vanuit het andere 
gezichtspunt niet als zodanig gezien. Vanuit het 
gezichtspunt van de rechtszekerheid wordt door 
juristen soms gepleit voor het opnemen van 
overgangsbepalingen in nieuwe wetgeving, bijvoor-
beeld als het gaat om de vermindering van uitke-
ringen of subsidies. Vanuit economisch perspectief 
kunnen dergelijke overgangsregels juist negatief 
worden beoordeeld, bijvoorbeeld omdat hierdoor een 
lagere bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd. In 
de visie van Snellen zijn genoemde rationaliteiten niet 
tot elkaar te leiden. Het zijn gesloten stelsels van 
verantwoord handelen. Tussen de vier is geen 
algemeen geldige rationele ordening mogelijk. 
Overheidsbeleid is niet mono- maar multirationeel. 

Over de invulling van het begrip rationaliteit is 
Snellen vrij kort. Hij gaat uit van criteria gericht op 
collectief gedrag op grond van bepaalde gezichts-
punten: `Actoren richten zich op realisatie van collec-
tieve doeleinden, die zij vanuit de betrokken gezichts-
punten op grond van de informatie waarover zij 
beschikken, redelijk verantwoord vinden.' (Snellen, 
1987) Kenmerkend voor politieke rationaliteit zijn: de 
aanpak van collectieve problemen, de gerichtheid op 
de bestendiging van eigen individuele of collectieve 
macht en de bereidheid tot een minimale vorm van 
samenwerking. 

In het door Snellen geschetste beeld van de 
strijdende rationaliteiten in de context van het 
overheidsbeleid kan veel worden herkend. Het biedt 
een verklaringsmodel voor het verloop van zaken in 
het openbaar bestuur. Toch is het de vraag of het 
beeld helemaal juist is weergegeven. Is de politieke 
rationaliteit wel op een lijn te stellen met de andere 
drie rationaliteiten? Ik meen van niet. De politieke 
rationaliteit verschilt in die zin van de overige ratio-
naliteit dat daarbij niet gesproken kan worden van 
een gesloten stelsel van criteria van verantwoord 
handelen. In het kader van het politieke debat en de 
politieke besluitvorming concurreren verschillende 
argumentatiewijzen met elkaar, waaronder de 
juridische, de economische en de technisch- en 
sociaal-wetenschappelijke. De uitkomst van de 
politieke besluitvorming wordt in sommige gevallen 
in overwegende mate bepaald door economische 
argumenten, terwijl in andere gevallen bijvoorbeeld 
de juridische rationaliteit overheerst. Daarnaast 
worden het politieke debat en de uitkomst daarvan 
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nog beinvloed door argumenten en belangen van een 
andere orde. 

Politieke besluitvorming is rationed l in die zin dat 
het eigen wetmatigheden kent. Hieronder wordt daar 
nader op ingegaan. Politici handelen binnen dat 
stelsel van wetmatigheden. Niet kan worden 
gesproken van een gesloten en sluitend stelsel van 
axioma's, zoals in de wetenschapsbeoefening. Het 
politieke systeem is een open systeem, waarin uiteen-
lopende waarden, belangen en argumentatiewijzen 
een rol spelen. 

Politiek en belangenafweging 

Een wezenskenmerk van ons stelsel van politieke 
besluitvorming is dat daarbij een veelheid van 
(deel)belangen een rol speelt, die tegen elkaar worden 
gewogen. Daar komt bij dat de verschillende 
belangen over het algemeen goed georganiseerd zijn 
in belangenorganisaties (bijvoorbeeld werkgevers- en 
werknemersorganisaties, de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten en de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst). 
De mening van deze belangenorganisaties speelt vaak 
een rol van betekenis bij de besluitvorming. De 
besluitvorming over wetgeving vindt plaats in deze 
politiek-bestuurlijke context. 

Om beter zicht te krijgen op deze politiek-
bestuurlijke omgeving en de invloed daarvan op de 
besluitvorming is het goed om enkele belangrijke 
kenmerken ervan nader te bezien. De volgende 
kenmerken zijn in het bijzonder van belang: 
- politieke partijen strijden om de gunst van de 
kiezer; 
- de kiezer brengt - in ieder geval - eens per vier jaar 
zijn stem uit, de periode van bewindslieden is 
(uiteraard) ook gekoppeld aan de vierjarige cyclus 
van verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal ; 
- ministeriele verantwoordelijkheid; 
- partij-ideologieen en -programma's; 
- coalitievorming en regeerakkoorden; 
- sterke sectorvorming, van fractiespecialisten in 
commissies die sterke banden hebben met de georga-
niseerde belangenorganisaties op het betreffende 
terrein. 
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Wat zijn nu de gevolgen van deze kenmerken voor 
de besluitvorming, in het bijzonder over wetgeving? 
Ik noem er enkele. De vierjarige ambtsperiode voor 
bewindslieden brengt onder meer met zich mee dat 
bewindslieden vaak gelnspireerd zijn door haast. 
Ministers en staatssecretarissen willen in vier jaar tot 
concrete beleidsdaden en resultaten komen. Daarvoor 
is nieuwe wetgeving of wijziging van bestaande 
wetgeving vaak onontbeerlijk. Dit moet dan vooral 
snel gebeuren. Deze snelheid kan ten koste gaan van 
de zorgvuldigheid en afgewogenheid van de 
wetgeving. Een ander gevolg van de vierjarige cycli is 
de discontinuIteit in het wetgevingsproces. In 
periodes (vlak) voor en na verkiezingen draait de 
wetgevingsmachine niet snel. Bekend is dat bewinds-
lieden in hun derde zittingsjaar willen oogsten. 

Het stelsel van de verantwoordelijkheid van indivi-
duele ministers voor hun beleid en voor de kwaliteit 
van hun wetgeving heeft tot gevolg dat de neiging van 
collega's om zich daarin te mengen niet erg groot is. 
Indien de zaak het beleid van de anderen niet raakt, 
is non-interventiegedrag uitgangspunt. Dit komt de 
beoordeling van beleid en wetgeving uit algemene 
gezichtspunten niet ten goede. 

Partijprogramma's en regeerakkoorden vormen een 
belangrijk referentiepunt bij het nemen van beslis-
singen over beleid en wetgeving. De afspraken in het 
regeerakkoord moeten in principe worden uitgevoerd. 
Het komt nogal eens voor dat in het regeerakkoord 
afspraken worden gemaakt om tot nieuwe wetgeving 
of aanpassing van bestaande wetgeving te komen. Op 
het moment dat dergelijke afspraken worden 
vastgelegd is er vaak maar in beperkte mate zicht op 
de noodzaak tot en de gevolgen van de nieuwe 
wetgeving. Het bereiken van een compromis staat op 
dat moment voorop. 

De oordeelsvorming over voorstellen tot nieuw 
beleid of nieuwe wetgeving vindt grotendeels plaats 
door de fractiespecialisten in de diverse commissies. 
Deze sectorspecialisten hebben veelal weer een 
binding met de belangenorganisaties op het desbe-
treffende terrein. Dit leidt ertoe dat de afwegingen 
vaak erg sectorgericht zijn. De effecten op andere 
terreinen en de samenhang met ander beleid worden 
hierbij nogal eens uit het oog verloren. Bovendien 
maakt deze binding het niet eenvoudig om maatre-
gelen voor te stellen, laat staan door te voeren, die 
ingrijpend zijn voor de betreffende sector. 
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De parlementaire behandeling van wetsvoorstellen 

Hoe verloopt nu de parlementaire behandeling van 
wetsvoorstellen in de praktijk? Een belangrijke 
vaststelling is dat we in Nederland een uniforme 
wetsprocedure kennen. In deze procedure wordt de 
behandeling van een wetsvoorstel eerst schriftelijk 
voorbereid door de desbetreffende vaste commissie 
uit de kamer. Dit geschiedt zowel bij de behandeling 
in de Tweede Kamer als bij de behandeling in de 
Eerste Kamer. De schriftelijke voorbereiding gaat 
gepaard met vaste momenten en bijbehorende 
stukken: voorlopige verslagen, memories van 
antwoord, eindverslagen en nota's naar aanleiding 
van het eindverslag. Indien het voorstel voldoende is 
voorbereid, volgt de plenaire behandeling. De 
beraadslaging over een wetsvoorstel vindt in beginsel 
in twee gedeelten plaats: eerst algemeen en 
vervolgens artikelgewijs. 3  

Deze procedure wordt gebruikt bij alle voorstellen 
van wet: dus zowel bij belangrijke geheel nieuwe 
wetgeving, als bij een wetswijziging op een onderge-
schikt punt. Uiteraard verschilt de snelheid van met 
name de schriftelijke voorbereiding. Bij een wijziging 
van een wet op een ondergeschikt punt zal het verslag 
in de regel beperkt van omvang zijn of zelfs blanco. 
Toch hoeft dit niet het geval te zijn. De vraag is 
namelijk welke zaken van minder belang zijn. 
Degenen die nauw bij het onderwerp betrokken zijn, 
vinden zaken die een buitenstaander van onderge-
schikt belang acht vaak we! belangrijk. 

De inbreng bij de voorbereiding van wetsvoor-
stellen geschiedt door de specialisten uit de verschil-
lende fracties en hun medewerkers. Voorlopige 
verslagen en eindverslagen komen tot stand door de 
bundeling van de diverse vragen die zijn ingebracht 
door de sectorspecialisten van de fracties. De parte-
mentaire behandeling van een wetsvoorstel vindt in 
feite in zeer beperkte kring plaats. 

Over de tijdsduur van de parlementaire behan-
deling van voorstellen van wet kan het volgende 
worden opgemerkt. Uit onderzoele van het WODC 
van het Ministerie van Justitie is gebleken dat de 
gemiddelde behandelingsduur van wetsvoorstellen in 
de Tweede en Eerste Kamer in de periode tussen 
1975 en 1985 op 466 dagen lag. (Veerman, 1986) 
Factoren die de snelheid van de parlementaire behan-
deling beinvloeden zijn bijvoorbeeld: de omvang van 
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de wet, het aantal ondertekenaars, de omvang van de 
regeringscoalitie en het moment van behandeling in 
relatie tot te houden verkiezingen. 

Amendering door de Tweede Kamer 

Aan de Tweede Kamer komt het recht toe om 
voorstellen van wet te amenderen. De vraag is welke 
gevolgen de uitoefening van dit recht door de kamer 
heeft voor de kwaliteit van de wetgeving. Er klinken 
nogal eens geluiden die inhouden dat de wetgeving 
als gevolg van amendementen tekortschiet. In het 
rapport van de bijzondere commissie Vraagpunten 
(de Commissie Deetman) wordt opgemerkt dat 
amenderingen door de Tweede Kamer soms leiden 
tot extra verfijningen die de uitvoeringsorganisatie 
voor problemen stelt. (Kamerstukken II, 1990-1991, 
21 427, nr. 3, p. 38) 

Het is uiteraard niet mogelijk om zonder zorgvuldig 
onderzoek gefundeerde uitspraken te doen omtrent 
de relatie tussen amendementen en de kwaliteit van 
de wetgeving. Het kost echter niet veel moeite om 
voorbeelden te geven van amendementen die uit een 
oogpunt van kwaliteit van wetgeving bepaald geen 
schoonheidsprijs verdienen. Soms sluit een 
amendement niet of onvoldoende aan bij de syste-
matiek van het wetsvoorstel. In een ander geval is een 
amendement onvoldoende getoetst vanuit het 
gezichtspunt van de uitvoerbaarheid. Evenals bij een 
wetsvoorstel is het bij het maken van een 
amendement van belang dat goed wordt gelet op de 
gevolgen voor de praktijk. Vooral als het gaat om 
ingewikkelde materie vergt dat een zorgvuldige 
voorbereiding. 

Een voorbeeld van amendering waar veel over te 
doen is geweest, is het amendement Vreugdenhil, 
Vermeend, De Grave, dat is ingediend bij de behan-
deling van Oort I. (Kamerstukken II, 1988-1989, 20 
595) Door dit amendement, dat kamerbrede steun 
had, is aan artikel 3 van de Wet op de dividendbe-
lasting 1965 een nieuw tweede lid toegevoegd, inhou-
dende dat de artikelen 44 en 80 van de Wet Inkom-
stenbelasting 1964 van overeenkomstige toepassing 
zijn. Het gevolg van deze bepaling is dat dividend dat 
wordt uitgekeerd aan buitenlanders belastbaar is met 
een feitelijke terugwerkende kracht tot 1 januari 1946. 

In de fiscale vakliteratuur is van verschillende 
zijden gewezen op de bezwaren van het juist 
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genoemde amendement: de relatie met de 
Oort-operatie ontbreekt, het is te snel en onvoldoende 
doordacht gemaakt en ingediend en het is in strijd 
met enkele beginselen van behoorlijke wetgeving, 
zoals het beginsel van de duidelijke doelstelling, het 
beginsel van uitvoerbaarheid en het beginsel dat 
gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd moeten 
worden. (Reuvers, 1989) Nooteboom sluit zijn 
bijdrage over dit amendement als volgt af: `Dit 
bevestigt naar mijn mening dat het wetgevingsin-
strument amendement, geen koekoeksei is dat vlug in 
een vreemd nest zou mogen worden uitgebroed.' 
(Nooteboom, 1989) 

Uit het voorgaande mag niet de indruk ontstaan dat 
amendementen per definitie afbreuk doen aan de 
kwaliteit van de wetgeving. Er zijn ook tal van 
voorbeelden te noemen van amendementen die 
uitstekend passen in het betreffende voorstel of zelfs 
een verbetering daarvan tot gevolg hebben. 

Voorstellen van de Commissie Deetman 

In het rapport van de Commissie Deetman (Kamer-
stukken II, 1990-1991, 21 427, nr. 3) wordt ook 
aandacht besteed aan de kwaliteit van de wetgevings-
procedure. Geconstateerd wordt dat de wetgevings-
procedure onvoldoende doelmatig is, met als gevolg 
dat wetten traag tot stand komen. De volgende 
knelpunten worden gesignaleerd: doublures in de 
advisering over wetsvoorstellen (zowel in de departe-
mentale fase als bij de parlementaire behandeling), 
doublures wanneer voorafgaand aan de indiening van 
een wetsvoorstel een beleidsnota of een voorontwerp 
het wetgevingsproces inleiden, een (te) uitgebreide 
schriftelijke behandeling van wetsvoorstellen in de 
Tweede Kamer (waarbij ook onderwerpen worden 
aangesneden die slechts indirect verband houden met 
het wetsvoorstel) en juist in bepaalde gevallen te 
weinig tijd voor de Eerste Kamer bij de behandeling 
van belangrijke voorstellen. 

Onder de noemer vraagpunten en oplossingsrich-
tingen worden in het rapport enkele mogelijkheden 
geopperd om het wetgevingsproces doelmatiger te 
laten verlopen: 
- serieus nemen van de termijnen waarbinnen de 
kamercommissies een verslag moeten uitbrengen; 
- minder vaak een uitgebreide commissievergadering 
houden over wetsvoorstellen; 
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- voorkomen van het horen van dezelfde instellingen 
en organisaties door zowel de regering als de kamer; 
- systematisch doorlopen van de wettelijke verplich-
tingen tot het horen van adviesorganen op de wense-
lijkheid van het omzetten van deze verplichtingen in 
bevoegdheden, waarbij tevens moet worden bezien of 
er een (fatale) termijn kan worden gesteld voor de 
advisering; 
- terugdringen van het fenomeen voorontwerpen en 
beleidsnota's over toekomstige wetgeving; 
- tijdige indiening van amendementen en nota's van 
wijziging. 

Een punt dat geen betrekking heeft op de doelma-
tigheid van de wetgevingsprocedure, maar wel de 
taak van het parlement bij de behandeling van 
wetsvoorstellen betreft, is de mogelijkheid van de 
instelling van een Vaste Commissie voor de 
Wetgeving uit de kamer. In het rapport van de 
Commissie Deetman wordt deze mogelijkheid ook ter 
sprake gebracht (p. 36). Ook in de nota Zicht op 
wetgeving (Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 
1-2, p. 39) wordt hierop gewezen. Een dergelijke 
Vaste Commissie voor de Wetgeving zou een bijdrage 
kunnen leveren aan de verhoging van de kwaliteit van 
de wetgeving door een wetsvoorstel te beoordelen 
vanuit algemene gezichtspunten (rechtmatigheid, 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, verhouding tot 
andere wetgeving) en door aandacht te vragen voor 
de doorwerking van adviezen van de Raad van State 
en de Commissie voor de toetsing van wetgevingspro-
jecten. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er 
bij de behandeling van wetsvoorstellen in de kamer te 
veel en eenzijdig het accent wordt gelegd op sectorale 
invalshoeken en belangen. Wel zal moeten worden 
voorkomen dat de inbreng van een Vaste Commissie 
voor de Wetgeving leidt tot vertraging in de 
procedure. Dit betekent dat de voorbereiding door de 
betreffende sectorale commissie en de Vaste 
Commissie voor de Wetgeving tegelijkertijd plaats zal 
moeten vinden. 

Evaluatie van wetgeving 

Het proces van wetgeving eindigt niet met de publi-
katie van de wet in het Staatsblad. Eigenlijk begint 
het dan pas: het gaat immers om de uitvoering van de 
wet en de effecten op de gang van zaken in de 
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maatschappelijke realiteit. Het wetgevingsproces is 
een cyclisch proces met een vijftal fasen: voorbe-
reiding, vaststelling, uitvoering, evaluatie en terug-
koppeling. Evaluatie is een onderdeel van het voort-
gaande wetgevingsproces.° Bij de evaluatie van 
wetgeving gaat het om het verzamelen en analyseren 
van gegevens over de werking van de wet in de 
praktijk en de beoordeling daarvan in het licht van de 
bedoelingen van de wetgever. ,  De belangstelling voor 
evaluatie van wetgeving is de laatste jaren toege-
nomen (Andriessen, Baaijens, Hirsch Ballin en 
Snellen (red.), 1987; Winter, Scheltema en Herweijer, 
1990) 

Uiteraard speelt de politieke dimensie ook een 
belangrijke rol bij beslissingen over evaluatie van 
wetten. In bepaalde gevallen wordt in de wet zelf een 
bepaling opgenomen over de evaluatie van de desbe-
treffende wettelijke regeling. Een van de mogelijke 
redenen om dat te doen vloeit voort uit de politieke 
besluitvorming over een wetsvoorstel. De evaluatiebe-
paling fungeert als smeermiddel in het proces dat 
leidt tot vaststelling van de wet. Polak gaat zelfs zover 
dat hij stelt dat het gemeenschappelijke kenmerk van 
georganiseerde wetsevaluatie is gelegen in het 
ontbreken van consensus. 'De wetsevaluatie dient als 
compromis, zoals ook de tijdelijkheid van de wet die 
vaak parallel loopt met de evaluatie een compromis 
is. Alleen met die afspraken en toezeggingen kan het 
Staatsblad worden gehaald'. (Polak, in: Andriessen, 
Baaijens, Hirsch Ballin en Snellen (red.), 1987) 

Er zijn diverse voorbeelden te noemen van wetseva-
luaties die op aandrang van de Staten-Generaal 
tijdens de parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel zijn gelnitieerd. 6  In dergelijke gevallen 
kan sprake zijn van tactisch gebruik van wetseva-
luatief onderzoek. (Winter, Scheltema en Herweijer, 
1990) Het onderzoek heeft dan een overwegend legiti-
merende functie. Het gevolg is veelal dat op selec-
tieve wijze wordt omgesprongen met de resultaten 
van het onderzoek. Een van de conclusies uit de 
studie van Winter, Scheltema en Herweijer is dat 
indien het conflictgehalte van de besluitvormings-
context van de wet hoog is, de kans op doorwerking 
van de resultaten van wetsevaluatief onderzoek 
geringer is. 

Het voorgaande hoeft nog niet te betekenen dat 
wetsevaluaties die zijn geinitieerd op aandrang van 
het parlement bij voorbaat tot niets zullen leiden. Het 
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hangt er van af wat de achterliggende reden is om 
een evaluatie te wensen. De wens tot evaluatie kan 
voortvloeien uit het politieke spel. Daarmee wordt 
dan een politick signaal afgegeven. Men heeft 
weliswaar ingestemd met het wetsvoorstel, maar 
tegelijkertijd aangegeven dat die beslissing niet van 
harte en uit overtuiging is genomen. In dat geval is de 
kans groot dat de resultaten van de wetsevaluatie 
weinigen zullen interesseren en niet of nauwelijks 
effect hebben. 

Het is echter ook mogelijk dat er werkelijke 
verschillen van inzicht bestaan tussen politici over de 
te verwachten effecten van een wettelijke regeling. De 
meningen lopen dan niet uiteen over de vraag of de 
effecten van een wet gewenst zijn, maar wel over de 
vraag of en in welke mate die effecten gaan optreden. 
Mede met behulp van wetsevaluatief onderzoek kan 
de laatstgenoemde vraag beantwoord worden. Bij de 
interpretatie van de resultaten van het onderzoek 
spelen politieke factoren eveneens een rol. Het valt 
immers niet mee om te erkennen dat een wet die men 
heeft gewild niet het beoogde effect heeft en dat men 
een verkeerde inschatting heeft gemaakt van de 
gevolgen van de regeling. 

In het hiervoor reeds meermalen aangehaalde 
rapport van de Commissie Deetman wordt aanbe-
volen om in beginsel altijd over te gaan tot systema-
tische wetsevaluatie. De commissie denkt daarbij aan 
expliciete evaluatiebepalingen in wetgeving, al dan 
niet voorzien van zogenaamde horizonbepalingen. 
Onder systematische wetsevaluatie verstaat de 
commissie de evaluatie ex post naar de effecten van 
de wet. Zij noemt enkele voorbeelden van dergelijke 
systematische wetsevaluaties: de evaluatie van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiene, van de Wet 
universitaire bestuurshervorming en van de Wet 
openbaarheid van bestuur. 

Deze aanbeveling van de commissie is naar mijn 
indruk onvoldoende doordacht. Het onderzoek van 
Winter, Scheltema en Herweijer heeft geleid tot de 
conclusie dat de gemiddelde kosten van systematische 
evaluatiestudies f375.000,- bedragen en dat het 
gemiddelde tijdsbeslag van dergelijke studies 
ongeveer twee jaar is. Wat betekent de uitvoering van 
de aanbeveling van de Commissie Deetman voor de 
rijksbegroting? Het zal duidelijk zijn dat de gevolgen 
aanzienlijk zijn. Daarbij komt nog het volgende. 
Winter, Scheltema en Herweijer hebben bij hun 
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onderzoek naar het gebruik van de resultaten van 
wetsevaluatief onderzoek geconstateerd dat 
evaluatie-onderzoek zelden tot gevolg heeft dat er een 
ingrijpende bijstelling plaatsvindt van de bestaande 
regelgeving of de uitvoeringspraktijk. Wel leiden 
bevindingen van onderzoek regelmatig tot het 
oplossen van problemen in de concrete uitvoerings-
praktijk. 

Bij beslissingen over evaluatie van wetgeving moet 
rekening worden gehouden met de te verwachten - 
maatschappelijke - baten en lasten van het 
onderzoek. Om een beeld te krijgen van hetgeen een 
wet in de samenleving bewerkstelligt, kan vaak 
gebruik worden gemaakt van reeds bestaande, 
reguliere informatiekanalen (bijvoorbeeld klachten 
van burgers en maatschappelijke organisaties, juris-
prudentie, publikaties in kranten en vakbladen). Ook 
uitvoeringsinstanties beschikken vaak over de nodige 
informatie, waarvan soms in jaarverslagen melding 
wordt gemaakt. Langs deze wegen kan op eenvoudige 
en goedkope wijze reeds veel waardevolle informatie 
worden verkregen over de effecten van wetgeving in 
de praktijk. In sommige gevallen - bijvoorbeeld 
omdat in een wet een geheel nieuwe aanpak wordt 
gevolgd die ook op andere terreinen toegepast zou 
kunnen worden of omdat vooraf op belangrijke 
punten nog twijfel bestaat omtrent de te verwachten 
effecten - verdient het de voorkeur om via weten-
schappelijke methoden onderzoek te verrichten naar 
de effecten van wetgeving. 

Een voorbeeld van een wettelijke regeling die in de 
sfeer van de handhaving een nieuwe aanpak kent is 
de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers-
voorschriften, de zogenoemde Lex Mulder. 
Bestuurlijke sancties worden gebruikt waar in het 
verleden sprake was van strafrechtelijke handhaving. 
Evaluatie van deze wet kan zicht geven op de vraag 
of deze aanpak succesvol is en eventueel ook gebruikt 
kan worden voor de handhaving van andere 
voorschriften (zie Eschen, elders in dit nummer). Het 
verzamelen, analyseren, beoordelen en vertalen van 
informatie over de effecten van overheidsbeleid is 
vooral een kwestie van bereidheid en houding bij 
politici en ambtenaren. Het gaat er om dat zij zich 
primair richten op de effecten van het beleid in de 
maatschappelijke realiteit. 
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Maatschappij, politiek en wetgevingsbeleid 

Uit het voorgaande is gebleken dat de besluit-
vorming over wetgeving in hoge mate wordt 
beInvloed door de politiek-bestuurlijke context 
waarin deze besluitvorming plaatsvindt. De verschil-
lende belangen en factoren die daarbij een rol spelen 
zijn geschetst. In zekere zin vormen zij een gegeven 
en bepalen aldus de mogelijkheden en beperkingen 
om tot verandering te komen. Dit betekent echter nog 
niet dat een beleid gericht op de verbetering van de 
kwaliteit van de wetgeving - waarbij wordt getracht 
het maatschappelijk nut van wetgeving te verhogen 
door beter aan te sluiten bij de processen in de 
sectoren van de samenleving, door het uitvoerings- en 
handhavingsperspectief centraal te stellen en door 
steeds kritisch te kijken naar de werking van 
bestaande wetten - geen kans van slagen heeft. Op dit 
moment wordt in brede kring ingezien dat de 
kwaliteit van de wetgeving in hoge mate bepalend is 
voor de kwaliteit en geloofwaardigheid van de 
overheid en haar beleid (zie onder meer het rapport 
van de Commissie Deetman en de nota Zicht op 
wetgeving). Thema's als de verbetering van de 
uitvoering en handhaving van beleid en regelgeving, 
de verhoging van de doelmatigheid van beleid en 
regelgeving en het afschaffen van onnodige of 
onnodig ingewikkelde regelgeving staan in de belang-
stelling. Zij hebben inmiddels een plaats op de 
politieke agenda verworven. 

Bovendien is er beweging in de politiek-bestuurlijke 
context zelf. Het sociale vernieuwingsbeleid en de 
discussies over de bestuurlijke en staatkundige 
vernieuwing hebben gemeen dat ze gericht zijn op de 
vermaatschappelijking van de politiek en het bestuur. 
Het gaat er om de kloof tussen de Haagse besluit-
vorming en de realiteit van alledag in de gemeenten, 
in de bedrijven, op de scholen en in andere 
maatschappelijke verbanden te dichten of althans 
kleiner te doen worden. Het tegengaan van de verko-
kering en van overproduktie van overheidsbeleid, het 
bevorderen van de decentralisatie, het bieden van 
ruimte voor zelfregulering (al dan niet binnen 
wettelijke kaders), meer systematische aandacht voor 
evaluatie en controle van beleid en het zoeken naar 
wegen om de band tussen kiezers en gekozenen aan 
te halen; allemaal onderwerpen die gezien moeten 
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Nolen 

worden in het licht van de vermaatschappelijking van 
politiek en bestuur. 

Een wetgevingsbeleid dat aansluit bij deze lijn 
wordt gekenmerkt door: selectiviteit in het gebruik 
van regelgeving, wetten die zo mogelijk ruimte laten 
voor zelfregulering door burgers en maatschappelijke 
organisaties,7  veel en vroegtijdige aandacht voor de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wetten en 
permanente aandacht voor de (neven)effecten van 
wetten op het gedrag van burgers, bedrijven en instel-
lingen. 

Hiermee is niet gezegd dat het ook zal lukken om 
de politiek en het bestuur en vervolgens ook de 
wetgeving beter op de maatschappelijke realiteit te 
laten aansluiten. Het is geen gemakkelijke weg. 
Bovendien moet deze weg worden ingeslagen door 
politici en bestuurders zelf. Een situatie die veel 
gelijkenis vertoont met die van de baron die zich aan 
zijn eigen haren uit het moeras wit trekken. 

' Ms in deze bijdrage wordt 
gesproken van wetten of 
wetgeving, worden wetten in 
formele zin of wetgeving in 
formele zin bedoeld. 

Zie hierover ook de bijdrage van 
J.H. van Kreveld in dit nummer. 

Meer informatie over de 
wetsprocedure kan worden 
gevonden in het Draaiboek voor de 
wetgeving , 's-Gravenhage 1989 en 
hi] P.J. Boon, Wetgeving in 
Nederland, Zwolle 1986. 
° Zie ook de nota Zicht op 
weigeving , Kamerstukken II, 
1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, pp. 39 
en 40. In Zicht op wergeving wordt 
een nota van het kabinet over het 
te voeren wetsevaluatiebeleid in 
het vooruitzicht gesteld. 
5  Het gaat in deze bijdrage om de 
zogenoemde ex post-evaluatie. 
Een bepaalde periode na de 
inwerkingtreding van de wet 
wordt bekeken welke effecten de 
wet bewerkstelligt. Daarnaast is 
het ook mogelijk om bij de 
voorbereiding van een wet te 
pogen om zorgvuldig de te 
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De rol van Justitie in het 

Nederlandse 

wetgevingsproces 

prof. mr  J.H. van KremsId* 

Probleemstelling 

Kwaliteit van wetgeving; als politiek item 

De omvang van onze wetgeving neemt toe, de 
klachten over de tekortschietende kwaliteit ook. Men 
ervaart wetten als onnodig belastend en versnipperd; 
ze zijn in toenemende in strijd met internationaal en 
communautair recht en algemene rechtsbeginselen en 
gebrekkig handhaafbaar. Mede als gevolg daarvan 
nemen het gezag en de effectiviteit van de wet af. 
Zeker ook in die gevallen waarin de plaatsing van de 
wet in het Staatsblad in werkelijkheid niet gericht is 
op het daadwerkelijk bereiken van de daarin gefor-
muleerde doelen, maar uitsluitend om een psycholo-
gisch gebaar naar de samenleving te maken of om 
zuiver interne doeleinden zoals het versterken van de 
interne machtspositie van de betrokken ambtelijke of 
politieke functionarissen. 

De kwaliteit is - gelukkig - niet alleen meer een 
zorg van wetgevingsjuristen, de wetstoepassers en 
wetsgebruikers, maar is ook een belangrijk politiek 
item geworden, zoals onder meer blijkt nit de verkie-
zingsprogramma's van 1989, de troonredes van 1988' 
en 19892, de afspraken bij de jongste kabinetsfor-
mall& en het rapport van de parlementaire 
commissie-Deetman inzake staatkundige 
vernieuwing.° 

* De auteur is Hoofd van de Stafafdeling Algemeen Wetge- 
vingsbeleid van het Ministerie van Justitie alsmede 
hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke 
Universiteit Brabant. 
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Toenemende druk op Justitie 

Het is opvallend dat men, zowel in de samenleving, 
als in de politiek en interdepartementaal, vaak juist 
naar Justitie kijkt om zich deze tekortkomingen in de 
wetgeving aan te trekken. Dat is opvallend, omdat de 
beleidsmatige verantwoordelijkheid voor wetten bij 
de betreffende vakminister berust en de kwaliteit van 
de wet in sterke wisselwerking staat met de inhoud 
van het beleid. Dat neemt niet weg, dat de Minister 
van Justitie in drie stappen geleidelijk met steeds 
verdergaande verantwoordelijkheden voor verbetering 
van de wetgevingskwaliteit is belast. 

In 1980 werd Justitie belast met verantwoordelijk-
heden inzake de harmonisatie van de Nederlandse 
wetgeving. Hiertoe werden de ICHW (Interdeparte-
mentale Commissie voor de Harmonisatie van 
Wetgeving) en de Stafafdeling Harmonisatie 
Wetgeving bij Justitie ingesteld en een algehele 
aanpassing van de Aanwijzingen voor de wetgevings-
techniek ter hand genomen. 5  Vanaf 1985 kwamen 
daar, als uitvloeisel van het eindrapport van de 
commissie-Geelhoed 6, taken inzake vermindering en 
versobering van regelgeving bij: onder meer de 
verplichting voor alle departementen om hun 
wetsvoorstellen en ontwerp-algemene maatregelen 
van bestuur ter dereguleringstoetsing aan Justitie voor 
te leggen. 7  

Vanaf 1987 werd dit verbreed tot taken inzake de 
verbetering van de kwaliteit van onze wetgeving: de 
instelling in dat jaar van de Commissie voor de 
Toetsing van Wetgevingsprojecten, in september 1989 
gevolgd door de ombouw van de Stafafdeling Harmo-
nisatie Wetgeving tot Stafafdeling Algemeen Wetge-
vingsbeleid. Dit werd op 7 november 1989 bij de 
formatie van het huidige kabinets benadrukt door de 
toedeling aan Justitie van de primaire verantwoorde-
lijkheid voor zowel het algemeen wetgevingsbeleid 
`gericht op verbetering van rechtstatelijke en 
bestuurlijke kwaliteit van wetgeving' als voor 'de 
constitutionele, Europees- en internationaalrechtelijke 
toetsing van wetgeving'. Dit is uitgewerkt in de 
recente nota Zicht op wetgeving (1991). 9  
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Vetorecht of een collegiate rol 

Justitie heeft inderdaad mogelijkheden, vanuit haar 
positie van een zekere onafhankelijkheid en haar 
wetgevings-know-how'°, om bij te dragen aan de 
kwaliteit van alle departementen. Maar de andere 
departementen stellen het niet altijd zo geweldig op 
prijs als Justitie zich met de kwaliteit van hun wetge-
vende produkten bemoeit. In het bijzonder niet als 
Justitie poogt een nieuw wetsvoorstel, bijvoorbeeld 
wegens strijd met hoger recht, gebrekkige handhaaf-
baarheid of onnodig zware belasting van bestuur, 
burger of rechter, tegen te houden of op kernpunten 
te doen aanpassen. De andere departementen menen 
dan in hun beleidsvoering gedwarsboomd te worden. 

De toenemende druk op Justitie om meer verant-
woordelijkheid voor de kwaliteit van de wetgeving 
van alle departementen te nemen, betekent derhalve 
een ingebouwde spanning met de andere departe-
menten. Een spanning waarvan men soms bepleit 
haar op te lossen door Justitie een vetorecht toe te 
kennen met betrekking tot de indiening van wetsvoor-
stellen, uit te oefenen in of voorafgaand aan de 
ministerraad. Een nog wat verdergaande variant die 
wel bepleit is, is de regel dat elk wetsvoorstel - dat nu 
alleen door de beleidsverantwoordelijke minister of 
staatssecretaris ondertekend wordt - ook de handte- 
kening van de Minister van Justitie behoeft. 

Het kabinetsbeleid van de afgelopen tien jaar, zoals 
dat nu verder aangescherpt is in de nota Zicht op 
wetgeving (1991), gaat van een meer collegiale rol van 
Justitie uit. Deze rol omvat een reeks van elementen: 
naast kritische toetsing van wetsvoorstellen op 
cruciale momenten, ook ontwikkeling van verder 
inzicht in de werkelijke mogelijkheden van en alter-
natieven voor wetgeving, beschikbaarstelling van 
know-how en concrete creatieve ideeen - mede vanuit 
de bij Justitie bekende ervaringen - letten op de 
samenhang in de wetgeving en het ontwikkelen van 
algemeen beleid terzake van de inhoud van wetten en 
wetgevings procedures. 

Er zijn inderdaad bezwaren verbonden aan het 
toekennen van een vetorecht aan Justitie. Zoals elk 
departement, het parlement en de samenleving bij het 
opleggen van vele wetten zelf ervaren is het 
uitspreken van een machtswoord lang niet altijd 
effectief. In de huidige omstandigheden pleit daarom 
meer voor de zojuist omschreven collegiale rol. Maar 
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met zo'n collegiate rot kan alleen maar het beoogde 
effect worden bereikt als ook de andere departe-
menten zich inderdaad collegiaal opstellen. Is dat een 
haalbare kaart? Wat kan en moet Justitie daarvoor 
ondernemen? Zal Justitie dat weten op te brengen? 
Wat moet van de overige departementen worden 
verlangd? Zullen zij dat weten op te brengen? Dat 
zijn de centrale vragen in dit artikel. 

Drie soorten taken inzake wetgeving 

Justitie heeft een tweetal taken inzake alle 
wetgeving van de centrale overheid. Een algemene 
taak bestaande in de ontwikkeling van het algemeen 
wetgevingsbeleid: het algemene beleid inzake de 
inhoud en wijze van totstandkoming van alle 
nationale wetgeving." En een specifieke taak 
bestaande in de toetsing van de kwaliteit van de 
afzonderlijke wetsvoorstellen en wettent 2  afkomstig 
van alle overige departementen. Bij deze wetgevings-
toetsing gaat het om de beoordeling van de rechtma-
tigheid, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, doeltref-
fendheid, doelmatigheid, evenredigheid, eenvoud en 
duidelijkheid, onderlinge samenhang. 

Dit artikel gaat vooral over deze beide wetgevings-
taken. Daarnaast produceert Justitie net als de andere 
departementen eigen wetsvoorstellen. Te denken valt 
aan de grote codificaties op het terrein van het straf-
recht, burgerlijk recht, bestuursrecht, en het daarbij 
behorende procesrecht. Voorts het vreemdelingen-
recht en het recht inzake het gevangeniswezen, de 
rechterlijke organisatie, de politie. In dit artikel blijft 
deze eigen wetgevingsproduktie buiten beschouwing 
behalve voorzover het gaat om wetgeving die direct 
van betekenis is voor de wetten van alle departe-
menten, bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht 
die een aantal elementen van alle Nederlandse regel-
geving harmoniseert. 

In het hierna volgende zal het eerst gaan over het 
object van de twee eerstgenoemde Justitietaken. Te 
weten de kwaliteitseisen die aan het wetgevend 
produkt en de kwaliteitseisen die aan het wetgevings-
proces moeten worden gesteld. Het is de vakminister 
die primair verantwoordelijk is voor de door hem 
gefabriceerde wetgevende produkten en het daaraan 
voorafgaande wetgevingsproces. Vervolgens wordt 
nagegaan welke tekortkomingen in het huidige wetge- 
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vingsproces en de aldaar geproduceerde wetgevende 
produkten zoal optreden. 

Voor het overige zal het artikel handelen over de 
taken waarmee Justitie is belast om die tekortko-
mingen te verhelpen en te voorkomen. Allereerst zal 
de verdere ontwikkeling van het algemeen wetge-
vingsbeleid worden besproken. Dit beleid betreft de 
algemene lijn inzake zowel de kwaliteitseisen die aan 
het wetgevend produkt moeten worden gesteld en de 
kwaliteitseisen die aan de wetgevingsprocedure 
moeten worden gesteld, als de vraag wanneer 
wetgeving echt noodzakelijk is. Vervolgens wordt 
bezien welke instrumenten Justitie heeft voor het 
ontwikkelen van dat algemeen wetgevingsbeleid en 
hoe de doorwerking van het algemeen wetgevings-
beleid valt te waarborgen. 

De tweede taak van Justitie ter zake van de 
kwaliteit van onze wetgeving wordt in aansluiting 
daarop afzonderlijk behandeld, te weten de toetsing 
van wetsvoorstellen ruim voordat zij door de minis-
terraad behandeld worden. Waarop dient deze 
toetsing betrekking te hebben en hoe zou zij in de 
praktijk kunnen en dienen plaats te vinden? Tenslotte 
volgt nog een korte reflectie op de rol van Justitie in 
het Nederlandse wetgevingsproces, de kansen op 
succes en mogelijke altematieven. 

Rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit 

Het wetgevingsproces is gericht op het tot stand 
brengen van produkten: wetten. Deze produkten 
moeten uiteraard aan bepaalde eisen voldoen. Wij 
alien stellen eisen aan wetten. Zowel de consument 
als de beleidsmaker, de politicus, de wetgevingsjurist, 
de uitvoeringsinstantie en de rechter. Over welke 
eisen spreken wij dan? In het eerste jaarverslag van 
de Commissie voor de toetsing van wetgevingspro-
jecten werd aangegeven dat wetten zowel rechtmatig, 
als doeltreffend en doelmatig moeten zijn." Recht-
matig wil zeggen: in overeenstemming met 
geschreven en ongeschreven recht. Doeltreffend is 
hetzelfde als effectief: maximaal het beoogde doel 
bereikend. Doelmatig is hetzelfde als efficient: tegen 
zo laag mogelijke lasten. 

Vervolgens werd in 1989 bij de formatie van het 
huidige kabinet blijkens het eindverslag van de 
formateur afgesproken dat het algemeen wetgevings- 
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beleid gericht dient te zijn op verbetering van de 
rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit van de 
wetgeving. De som van elk van deze beide reeksen is 
ongetwijfeld dezelfde. Maar van de rubricering 
`rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit' is het 
praktische nadeel dat het lastig is om goed aan te 
geven wat het onderscheid tussen rechtsstatelijke en 
bestuurlijke kwaliteit is." In regeringsstukken of 
parlementaire discussies is daar tot dusverre niet op 
ingegaan. 

Met rechtsstatelijke kwaliteit zal worden bedoeld: 
in overeenstemming met de eisen van onze rechts-
staat. Dat wil zeggen: bewerkstelligend dat de grond-
rechten - vrijheidsrechten en sociale grondrechten - 
worden gederbiedigd en verwezenlijkt, dat rechtsze-
kerheid wordt verschaft, dat de algemene rechtsbegin-
selen in acht worden genomen en dat de hoofdlijnen 
van het beleid door het parlement worden geaccor-
deerd voorzover dat niet aan internationale organen 
is overgedragen. Dit alles, bijvoorbeeld het verwezen-
lijken van de grondrechten en ook het verzekeren van 
de veiligheid, eist niet alleen rechtmatig, maar 
uiteraard ook doeltreffend overheidsoptreden door de 
wetgever en uitvoeringsinstanties. Ook doelmatig 
handelen - het vermijden van onnodige kosten - is 
hiertoe vereist teneinde er voor te zorgen dat bij de 
altijd beperkte middelen ook de sociale grondrechten 
tot een zo hoog mogelijk niveau verwezenlijkt kunnen 
worden. 

Met bestuurlijke kwaliteit zal vermoedelijk worden 
bedoeld: geschikt om het beoogde beleidsdoel te 
bereiken, daartoe voldoende verplichtingen 
bevattend, voldoende flexibel, goed uitvoerbaar en 
handhaafbaar tegen beperkte kosten. Dit doet sterk 
denken aan de eisen van doeltreffendheid en doelma-
tigheid. Overheidsoptreden dat onrechtmatig is zal in 
het algemeen eveneens ondoeltreffend en ondoel-
matig zijn. De rechter zal dat overheidsoptreden vaak 
beletten of de overheid dwingen tot herstel of schade-
vergoeding. De overheid kan dan weer opnieuw 
beginnen om de zaak op een betere wijze aan te 
pakken. 

Een tegenstelling tussen rechtsstatelijke en 
bestuurlijke eisen zie ik derhalve niet. Ik denk dat 
deze beide eisen elkaar in sterke mate overlappen, 
mogelijk zelfs geheel samenvallen. Ze brengen uitein-
delijk hetzelfde met zich mee. Ms gevolg daarvan is 
er eerder reden deze fundamentele en in abstracto 
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beeldende begrippen steeds gezamenlijk, in een adem, 
dan afzonderlijk (laat staan als tegenstelling) te 
gebruiken. 

Deze begrippen zijn, mede door hun wel erg vage 
karakter, echter nog weinig operationeel. Daarom is 
het van belang dat het begrip 'rechtsstatelijke en 
bestuurlijke kwaliteit' inmiddels is uitgewerkt in een 
reeks kwaliteitseisen die wat meer operationeel zijn. 
In het derde jaarverslag van de Commissie voor de 
toetsing van wetgevingsprojecten" en de nota Zicht 
op wetgeving worden de kwaliteitseisen in de volgende 
zes (deels dubbel)categorieen gerubriceerd": 
- rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbegin-
selen; 
- doeltreffendheid en doelmatigheid; 
- subsidiariteit en evenredigheid; 
- uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; 
- onderlinge afstemming; 
- eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid. 

Om diverse redenen is het moeilijk, zo niet uitge-
sloten, wetten te maken die ten voile aan al deze 
eisen tegelijk voldoen. In concreto kan er ook wel 
eens onderlinge spanning tussen sommige van deze 
eisen bestaan. Dat maakt het moeilijk beleid en 
wetgeving van de vereiste kwaliteit tot stand te 
brengen. Het wetgevingsproces (zie hierna) dient er 
op te zijn gericht die kwaliteit zo goed mogelijk te 
bereiken. 

Het wetgevingsproces 

Over de vraag wat in het wetgevingsproces plaats-
vindt en waarop dit gericht is bestaat veel misver-
stand en spraakverwarring. Vooropgesteld zij dat 
sommige wetten slechts vastleggen wat reeds in uitge-
kristalliseerde vorm in het algemeen rechtsbewustzijn 
verankerd is. Andere zijn veeleer gericht op het reali-
seren van een bepaald beleid ter oplossing van 
bepaalde gebleken of veronderstelde maatschap-
pelijke problemen, de zogenaamde beleidsinstru-
mentele wetten. 

Het wetgevingsproces dient - uiteraard in beide 
gevallen - gericht te zijn op het tot stand brengen van 
goede wetten. Daartoe moet het wetgevingsproces zo 
zijn ingericht, dat allereerst een goede analyse plaats-
vindt van de veronderstelde problemen die men wil 
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oplossen, vervolgens een afweging wordt gemaakt van 
de mogelijke alternatieve oplossingen en de daarbij 
betrokken belangen en tenslotte de keuze wordt 
gedaan ten aanzien van passende, uitvoerbare en 
handhaafbare instrumenten en vormen om het 
beoogde resultaat van die belangenafweging te 
verwerkelijken. Dit proces zal veelal enige malen 
herhaald moeten worden. In de tweede of derde fase 
zal vaak blijken dat het probleem toch nog niet goed 
genoeg geanalyseerd is. In de laatste fase dat de 
gekozen oplossing(srichting), gelet op de voor verwe-
zenlijking daarvan benodigde instrumenten, bij nader 
inzien toch niet zo geschikt is. 

Fasen in het wetgevingsproces 

Met betrekking tot het tweede type wetten - 
beleidsinstrumentele wetten - wordt in de praktijk 
vaak een vrij scherp en principieel onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds het tot stand brengen van de 
beleidskeuze (de belangenafweging, de keuze van het 
instrument en bij de hantering daarvan te stellen 
eisen) en anderzijds de daaropvolgende juridische 
vormgeving die nodig is om de beleidskeuze te 
verwerkelijken. Dit onderscheid is, zoals hieronder 
zal worden uitgewerkt, kunstmatig en irreeel." 

In de overheidspraktijk wordt dit onjuiste en 
daardoor misverstand wekkende onderscheid gehan-
teerd om de taakverdeling tussen beleidsmensen en 
wetgevingsjuristen scherp af te bakenen. Vele 
deelnemers aan het wetgevingsproces menen dat dit 
onderscheid tussen beleidskeuze en juridische 
vormgeving - of ook wel tussen `beleid' en `reche - 
de werkelijkheid van het wetgevingsproces weergeeft 
en dat een dergelijke scherpe afbakening tussen 
onderdelen van het wetgevingsproces en een daarmee 
parallel lopende taakverdeling tussen beleidson-
derdeel en wetgevingsafdeling ook gewenst is. 

Na het totstandkomen van de beleidskeuze behoeft 
er, zo luidt dan de opvatting, nog slechts een 
juridische vertaling plaats te vinden. De veronder-
stelling is dan dat het hierbij slechts om wetgevings-
techniek gaat en dat dit derhalve een volstrekt 
beleidsneutrale activiteit is. Bij sommige delen van de 
overheid bestaat niet alleen deze gedachte dat de fase 
van de juridische vormgeving een beleidsneutrale fase 
is, maar ook de opvatting dat de wetgevingsjurist zich 
niet met 'het beleid' mag bezighouden. Een dergelijke 
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taakverdeling is bij enkele departementen werke-
lijkheid . Zij miskent echter de werkelijke aard van de 
diverse fasen in het wetgevingsproces - en hetgeen in 
die fasen dient te gebeuren - en is daarmee om 
tenminste twee redenen bijzonder schadelijk voor de 
kwaliteit van de wetgeving. 

Ten eerste kan in de fase van de beleidsmatige 
afweging de rol van de wetgevingsjurist niet gemist 
worden. In die fase moet al in aanmerking genomen 
worden wat de juridische toelaatbaarheid van de 
diverse beleidsalternatieven is, welke van die beleids-
alternatieven evenredig aan het probleem zijn, wat de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid in de bestuurs-
praktijk en de houdbaarheid in de rechtszaal zijn. Dit 
zijn bepaald geen kwesties die na afloop van het 
beleidsproces nog wel even bekeken kunnen worden 
en waarvoor de wetgevingsjurist dan maar hoe dan 
ook een slimme oplossing moet bedenken. 

Ten tweede zal in de op de fase van de beleids-
matige afweging volgende fase van de wetsredactie - 
waarin de zaken veel precieser bekeken zullen 
worden - niet zelden blijken dat sommige oplos-
singen feitelijk of juridisch echt niet kunnen, niet 
uitvoerbaar of handhaafbaar zullen zijn. Er zal dan in 
die fase van de wetsredactie een nieuwe beleids-
matige afweging van reeds onderzochte of zelfs van 
nieuwe alternatieve oplossingen moeten plaatsvinden. 

Politieke afweging en wetgevingskwaliteit 

Na deze beide fasen van de ambtelijke voorbe-
reiding - waarin de politieke interferentie meestal 
beperkt is - volgen de politieke derde en vierde fase. 
De besluitvorming in de ministerraad en veelal in het 
parlement, waarin zoals men veelal zegt 'de politieke 
afweging' plaatsvindt. Die aanduiding suggereert een 
wezenlijk andere beoordeling en afweging dan 
hetgeen in de fasen voorafgaande aan de minis-
terraad geschiedt. Zo is het uiteraard niet. Wel is er 
een accentverschil. 

Enerzijds zal de politieke dimensie - de maatschap-
pelijke behoefte, het maatschappelijk draagvlak, 
politieke 'commitments' - ook al een rol spelen bij de 
ambtelijke beleidsmatige afweging en soms eveneens 
bij het vaststellen van de juridische mogelijkheden. 
Anderzijds is in het algemeen niet goed denkbaar dat 
in deze politieke fase de eerder onderzochte beleids-
aspecten en juridische aspecten niet meer van belang 
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worden geacht. Ook de politiek zal er meestal aan 
hechten wetten tot stand te brengen, die rechtmatig 
zijn en waarmee de met die wetten beoogde beleids-
doelen daadwerkelijk bereikt worden. 

Soms is het in het politick krachtenspel voor de 
betreffende minister of het parlement echter niet 
haalbaar een bepaalde wet die niet rechtmatig of 
doeltreffend zal zijn, achterwege te laten. Maar in het 
algemeen zal ook de politick alleen goede wetten - 
rechtmatige, doeltreffende en doelmatige - tot stand 
willen brengen. Ze zal wetsvoorstellen daarop toetsen 
en alleen wijzigingen willen aanbrengen die uit een 
oogpunt van rechtmatigheid, doeltreffendheid of 
doelmatigheid tot verbetering lijken te leiden. 

De noodzaak van wetsevaluatie 

De wet is alleen nog maar papier als zij in het 
Staatsblad staat. Dat is weliswaar een belangrijk 
moment, een belangrijke mijlpaal. Maar er is dan 
alleen nog maar het machtswoord door de wetgever 
gesproken. De wet moet dan nog gaan werken. 
Daartoe zal in het algemeen allereerst vereist zijn dat 
door het daartoe aangewezen overheidsorgaan de wet 
uitvoert, daartoe allerlei organisatorische voorzie-
ningen treft en vervolgens de uitvoering daadwer-
kelijk ter hand neemt: beoordeling van vergunning-
aanvragen, toezicht op niet-naleven van de wet en 
sanctionering van niet-naleving. 

Ook als deze beoogde uitvoering op uitstekende 
wijze plaatsvindt en als de burger de wet keurig 
naleeft - beide zullen in veel gevallen om tal van 
redenen vaak gebrekkig plaatsvinden -, betekent dit 
nog zeker niet dat de wet inderdaad de beoogde 
werking heeft, te weten de met die wet beoogde 
effecten werkelijk teweegbrengt. Niet zelden bestaat 
er een te groot optimisme over wat met een bepaalde 
wet in de ingewikkelde maatschappelijke werke-
lijkheid bereikt kan worden. Mede omdat lang niet 
altijd rekening gehouden wordt en kan worden met 
wijziging van omstandigheden, waaronder ook de 
uitvaardiging van andere op de wet inwerkende 
nationale, internationale of plaatselijke maatregelen. 

De voor het beleidsterrein verantwoordelijke 
minister zal dus wel moeten volgen wat voor effecten 
de wet heeft en zonodig aanpassing of intrekking van 
de wet moeten bevorderen. Met andere woorden: een 
zekere vorm van evaluatie van de geldende wet zal 
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altijd moeten plaatsvinden. Na de constatering van 
gebrekkige werking van de wet zal dan het wetge-
vingsproces - gericht op wijziging van de geldende 
wet - opnieuw beginnen. Zo bezien is het wetgevings-
proces cyclisch en nooit ten einde. Na (a) de analyse 
van het probleem en (b) de beleidsafweging volgt (c) 
veelal een wettelijk produkt dat in het Staatsblad 
verschijnt en waarvan vervolgens (d) getoetst moet 
worden of het in de praktijk voldoet. Indien dat 
laatste niet het geval, zal fase (a) weer aanvangen, 
enzovoorts. 

Conclusies omtrent het wetgevingsproces 

De eerste conclusie is dat het bepaald onjuist is om 
te doen alsof het wetgevingsproces pas begint in die 
fase van het beleidsproces waarin de wetsredactie 
plaatsvindt. De tweede conclusie is dat het wetge-
vingsproces - ook de fase van de wetsredactie - niet 
een in hoofdzaak wetstechnische aangelegenheid is. 
Neen, in de diverse fasen van het wetgevingsproces - 
te beginnen in de fase van de analyse van het 
probleem en in de fase van de beleidsmatige afweging 
en af te ronden voor wat betreft parlementaire wetten 
in de Eerste Kamer - zijn steeds zowel de beleids-
matige als de juridische en de politieke dimensies 
relevant. Dit betekent dan ook, dat beleidsmede-
werker, wetgevingsjurist, minister en parlement niet te 
zeer los van elkaar en niet tezeer vanuit een verschil-
lende optiek aan het wetgevingsproces deelnemen. Ze 
dienen zich juist in goede samenwerking en in een 
onderling kritische houding voor de kwaliteit van de 
wetgeving in te zetten: het wetgevingskwartet! 

76 	Justitiele Verkenningen, jrg. 17, nr. 5, 1991 



Tekortkomingen in het wetgevingsproces 

Onze samenleving vraagt steeds weer om nieuwe 
overheidsinterventies. Hoewel deze voor een deel via 
bijvoorbeeld voorlichting en overheidsinvesteringen 
kunnen plaatsvinden" zal bijzonder vaak wetgeving 
vereist zijn. Dit maakt een aanzienlijk web van 
wetgeving onvermijdelijk. Immers wij allen als burger, 
bedrijf, instelling of ander overheidsorgaan zijn lang 
niet altijd bereid vrijblijvende oproepen van de 
overheid op te volgen. Daarnaast is ingevolge de 
Grondwet respectievelijk algemene rechtsbeginselen 
wetgeving vereist voor het regelen van aanspraken op 
sociale uitkeringen respectievelijk subsidies. 

Wetgeving is een geschikt middel om concrete 
politieke overeenstemming over het te voeren 
overheidsbeleid te verkrijgen en om door de overheid 
op te leggen ver- en geboden democratisch te legiti-
meren, althans formeel. En naarmate de overheid 
aldus meer verantwoordelijkheid op zich neemt, 
bestaat bij alle deelnemers aan het wetgevingsproces 
een toenemende neiging de zaken in detail te willen 
regelen - of veel ruimte te laten voor nog verder-
gaande detaillering per concreet geval. De ene maal 
om beleidsmatig de zaak volledig in de vingers te 
willen houden. De andere maal om maximale recht-
vaardigheid per concreet geval te kunnen betrachten. 
Voorts bestaat er een neiging om naar het wetgevend 
instrument te grijpen om door beschermende maatre-
gelen of zelfs alleen door principe-uitspraken 
bepaalde maatschappelijke belangen van een 
bijzondere erkenning te voorzien. 

Dit maakt wetgeving een bijzonder populair 
instrument, misschien wel in toenemende mate. Dit 
ondanks het feit dat wij het alien bijzonder ergerlijk 
vinden dat de verplichtingen jegens de overheid 
almaar toenemen, dat mede daardoor meer regelingen 
soms op gespannen voet met het recht staan, onvol-
doende duidelijkheid of juist te weinig flexibiliteit 
verschaffen en onvoldoende worden nageleefd en 
gehandhaafd. Misschien geldt ook hier, net als in het 
economisch leven, wel de wet van de afnemende 
meeropbrengst, het marginale grensnut. Zelfs als elke 
wet op zichzelf bezien van groot belang moet worden 
geacht en er heel acceptabel uitziet, kan er bij allen 
die concreet met de wet te maken krijgen - uitvoe-
ringsinstanties, de burger, de politie, het O.M. en de 
rechter - een toenemende weerzin ontstaan om ook 
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aan de naleving van deze wet positief mee te werken. 
Het absorptievermogen van de samenleving en van de 
bewakers van het recht is uiteraard niet onbegrensd. 
Alleen al daardoor slaagt de wetgeving alleen als 
geheel bezien steeds slechter in haar missie. 

Dit probleem wordt nog versterkt doordat het 
steeds moeilijker wordt om voldoende zicht te 
houden op de onderlinge samenhang - zowel 
juridisch als in hun feitelijke effecten - van verschil-
lende wettelijke regelingen en andere instrumenten. 
Dat geldt in het bijzonder als de diverse instrumenten 
van verschillende overheidsniveaus - gemeenten, 
provincies, waterschappen, rijk, EEG, intemationale 
organisaties - afkomstig zijn. In het bijzonder op het 
terrein van het milieu is dat, zeker gezien de feitelijke 
gevolgen van onvoldoende samenhang, een fors 
probleem. Zo bleek bij de integratie van de afvalstof-
fenwetgeving in de Wet Algemene Bepalingen Milieu-
hygiene hoe bijzonder lastig de afbakening en de 
relaties met zowel andere milieuwetten van de diverse 
departementen als met het hoofdstuk Vergunningen 
en algemene regels uit diezelfde WABM was. Alleen 
al het kunnen doorzien van de feitelijke werking van 
de diverse `samenhangende' regelingen bleek 
bijzonder moeilijk. 

Er treedt bij de voorbereiding van wetgeving een 
toenemende versnippering op. Niet alleen elk depar-
tement heeft zijn specifieke wetgevingsgewoonten, dat 
geldt bij sommige departementen zelfs per direc-
toraat-generaal of directoraat. Zo treden nodeloze 
variaties op bij de vormgeving van in wezen dezelfde 
zaken: variaties in constructie en zelfs in formulering 
van dezelfde constructie. Dat geeft een nodeloze 
verwarring, rechtsonzekerheid en lastenverzwaring bij 
burgers, bedrijven en rechters. 

De versnipperde voorbereiding van wetgeving bergt 
ook sterk het gevaar in zich van een te weinig afstan-
delijke analyse, afweging en vormgeving in de diverse 
stadia van het wetgevingsproces. Binnen het wetge- 
vingsproces is de bilk daardoor vaak te intern gericht, 
te zeer gericht op het beleidsperspectief en het 
politieke perspectief en te weinig op het perspectief 
van de uitvoerder en van de consument. Dat kan, 
eerder dan bij een wat afstandelijker benadering, 
leiden tot onevenwichtige en zelfs onzorgvuldige 
belangenafweging, te groot vertrouwen in de automa-
tische effectiviteit van de wet, te weinig oog voor 
alternatieve, minder belastende en mogelijk uitein- 
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delijk meer effectieve oplossingen. Dat is deels het 
gevolg van het te sterk intern-overheidsgerichte 
wetgevingsproces en wordt voorts versterkt door te 
weinig know-how omtrent de werking van wetgeving, 
omtrent alternatieve oplossingen en omtrent de 
rechtsontwikkelingen in nationale, Europese en inter-
nationale wetgeving en rechtspraak. 

De noodzaak van een algemeen wetgevingsbeleid 

Wanneer men zich verdiept in de inhoudelijke kant 
van de wet of betrokken is bij een of meer fasen van 
het - voortdurende - wetgevingsproces, stuit men 
steeds mede op tal van algemene punten. De verbe-
tering van de kwaliteit van wetgeving noopt daarom 
niet alleen tot aandacht voor alle bijzonderheden 
inzake de afzonderlijke wet. Niet minder belangrijk is 
aandacht voor deze algemene punten en het ontwik-
kelen van algemene lijnen omtrent die punten. Ik 
noem enige voorbeelden. 

Allereerst betreffende inhoudelijke kanten van de 
wet. Bijvoorbeeld: hoe dienen aanvraagprocedures ter 
zake van vergunningen en subsidies te worden 
ingericht; hoe lang dienen behandelings-, bezwaar- en 
beroepstermijnen te zijn; wanneer en hoe dienen 
belanghebbenden voorafgaand aan een primaire 
beschikking respectievelijk een beschikking in 
bezwaar gehoord te worden; wanneer moet een 
beschikking kunnen worden ingetrokken; wanneer 
moet bestuursdwang en het opleggen van een 
bestuurlijke dwangsom mogelijk zijn; volgens welke 
regels dient gegevensuitwisseling tussen verschillende 
uitvoeringsinstanties bij de toepassing van verschil-
lende wetten geaccepteerd te worden; hoe dienen 
zelfstandige bestuursorganen te worden ingericht en 
wat dient hun relatie met de minister, gedeputeerde 
Staten of burgemeester en wethouders te zijn? Dit zijn 
zaken waarmee vele uitvoeringsinstanties en burgers 
op diverse terreinen veelvuldig te maken hebben, 
zodat zij allicht met veel diversiteit kunnen.worden 
geconfronteerd die hen op een dwaalspoor kan 
brengen. 

Ook bij de vraag of wetgeving passend is en welk 
type wet het geschiktste moet worden geacht, doet 
zich steeds weer mede de behoefte aan een algemene 
benadering gevoelen. Zoals bij de vraag in welke 
gevallen het aanvaardbaar is of zelfs de voorkeur 
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verdient om - eventueel tijdelijk - in plaats van 
wetten te geven convenanten te sluiten met 
maatschappelijke organisaties of zelfs afzonderlijke 
bedrijven of instellingen. Of de vraag hoe binnen het 
kader van de wet voor de verdere 	ruimte 
kan worden gelaten voor lagere overheden of organi-
saties van betrokkenen: de zogenaamde zelfregulering 
waarvan de Wet persoonsregistraties (artikel 15) en 
de Drank- en Horecawet (artikel 3...) mooie 
voorbeelden bieden. 

Wil men het wetgevingsproces aanpassen, bijvoor-
beeld versnellen, dan is ook daarvoor mede een 
algemene lijn vereist. Bijvoorbeeld omtrent de vraag 
in welke gevallen en in welke delegatie van wetge-
vende bevoegdheid aan de regering geindiceerd en 
geoorloofd is, in welke gevallen de lagere regeling 
zelfs - tijdelijk - van een hogere regeling mag 
afwijken. Of omtrent de vraag of en in welke gevallen 
bij wetgeving ter implementatie van EG-regelgeving 
het horen van nationale adviesorganen achterwege 
kan blijven, aangezien de nationale beleidsvrijheid 
dan vaak door de supranationale regelgeving al sterk 
ingeperkt is. Of omtrent de wijze waarop de park-
mentaire fase van het wetgevingsproces vereen-
voudigd en versneld kan worden. Alsmede omtrent 
de vraag aan welke eisen de organisatie van elk 
departement moet voldoen om te waarborgen dat de 
wetgeving van dat departement van voldoende 
kwaliteit is. 

Ook bij de verdere fasen van het wetgevingsproces 
kan het ontwikkelen van algemeen beleid gewenst 
zijn, bijvoorbeeld in de gevallen dat bij de invoering 
van nieuwe wetten ondersteuning van het publiek en 
van de uitvoerende instanties gewenst is. Ook 
evaluatie ex post van wetten is een onderwerp 
waarop het algemeen wetgevingsbeleid zich dient te 
richten. Wanneer en hoe dient wetsevaluatie plaats te 
vinden? Wat is een verantwoorde wijze van wetseva-
luatie? Hoe dient met de resultaten te worden 
omgegaan en van welke informatie over de 
evaluatie-ervaringen dienen anderen met het oog op 
de leereffecten te worden voorzien? 

Een algemeen wetgevingsbeleid is in deze situaties 
nodig om de eenvoudige reden dat het om algemene 
punten gaat. Dat vereist een consistente aanpak door 
de overheid. In de wetgevingspraktijk wordt ook door 
de afzonderlijke departementen of het parlement 
meermalen aangedrongen op algemene oplossingen. 
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Vaak wordt Justitie dan gevraagd te zorgen dat die 
algemene oplossing er komt. Algemeen wetgevings-
beleid is om verschillende redenen noodzakelijk. Het 
zou voor alien die met de toepassing van de wet te 
maken hebben immers onnodig bezwarend zijn als de 
wetgever in alle zelfde of verwante gevallen steeds 
weer verschillende benaderingen, oplossingen of 
formuleringen zou kiezen. Het zou voorts het recht en 
ook het overheidsbeleid onnodig ondoorzichtig 
maken en de overtuigingskracht van de overheid als 
geheel schaden. 

De ontwikkeling van algemeen wetgevingsbeleid 

Open aanpak 

Om meer aandacht dan tot dusverre voor de 
ontwikkeling van het algemeen wetgevingsbeleid te 
waarborgen, is bij Justitie in 1989 de Stafafdeling 
Algemeen Wetgevingsbeleid ingesteld. De stafaf-
deling heeft, naast de hierna te bespreken toetsende 
en ondersteunende taak inzake afzonderlijke 
wetsvoorstellen, een initierende en coordinerende 
taak met betrekking tot de ontwikkeling van het 
wetgevingsbeleid. 

Die taak wordt voor een groot deel met behulp van 
tal van breed samengestelde, vaste of tijdelijke 
commissies en werkgroepen verricht. Bij het werk 
schakelt de stafafdeling veelvuldig deskundigen in 
van andere departementen, decentrale overheden, 
uitvoeringsinstanties, de rechterlijke macht en univer-
siteiten. Zo wordt gepoogd een optimaal gebruik te 
maken van de in Nederland - en soms ook 
daarbuiten - aanwezige deskundigheid en ervaringen 
in wetgevings- en uitvoeringspraktijk en van resul-
taten uit wetenschappelijk onderzoek. De commissies 
en werkgroepen worden, voorzover dat mogelijk en 
zinvol is, multidisciplinair samengesteld. Naast 
juristen worden bestuurskundigen, economen en 
sociologen ingeschakeld, zij het dat de laatsten nog in 
onvoldoende mate beschikbaar blijken te zijn. 

Met deze open aanpak worden twee doeleinden 
nagestreefd. Allereerst wordt gepoogd aldus met een 
kleine staf in betrekkelijk korte tijd zowel het 
onderzoek als de beleidsontwikkeling van veel 
algemene wetgevingsvraagstukken ter hand te nemen. 
In de tweede plaats wordt gepoogd op deze wijze het 
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draagvlak binnen en buiten de centrale overheid voor 
de uitvoering van het aldus ontwikkelde algemeen 
wetgevingsbeleid te versterken. 

Net werken 

Het is niet goed mogelijk het geheel van netwerken 
waarin de Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid 
opereert, hier volledig weer te geven. Ik volsta met 
enkele voorbeelden. De Stafafdeling vervult het 
voorzitterschap en het secretariaat van de ICHW 
(Interdepartementale Commissie voor de Harmoni-
satie van Wetgeving). Dit is een samenwerkings-
orgaan van de centrale wetgevingsafdelingen van alle 
departementen, waaraan voornemens op het terrein 
van het algemeen wetgevingsbeleid ter beoordeling 
worden voorgelegd. Recente voorbeelden betreffen de 
voornemens omtrent verbetering van de implemen-
tatie van EG-richtlijnen en voorstellen inzake de 
Algemene Wet Bestuursrecht. In andere gevallen gaat 
de betrokkenheid van de ICHW nog verder. Zo 
worden door de ICHW of een werkgroep daaruit 
voorontwerpen inzake de Aanwijzingen voor de regel-
geving en het Draaiboek voor de wetgeving 
opgesteld. 

Een belangrijke motor voor het algemeen wetge-
vingsbeleid zijn de Toetsingscommissie (Commissie 
voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten) en haar 

- vele werkgroepen. Zo zijn thans adviezen over 
handhaving, gegevensuitwisseling, implementatie van 
communautair recht, de Nederlandse bijdrage aan het 
communautair algemeen wetgevingsbeleid' 9  en het 
gebruik van convenanten in voorbereiding. De 
regeringscommissaris voor de toetsing van wetge-
vingsprojecten - van 1987 tot 1989 prof. mr  E.M.H. 
Hirsch Bailin, nu prof. mr  C.A.J.M. Kortmann - is 
voorzitter van de Toetsingscommissie. De overige 
leden zijn topambtenaren van de Ministeries van 
Justitiem, Algemene Zaken, Financien, Binnenlandse 
Zaken, Onderwijs en Wetenschappen en WVC. De 
Stafafdeling draagt zorg voor het secretariaat van de 
Toetsingscommissie en de meeste van haar 
werkgroepen. Op deze wijze wordt de organisato-
rische en inhoudelijke coardinatie van het onder-
zoeks- en advieswerk van de Toetsingscommissie 
gewaarborgd. 

Een soortgelijke werkwijze wordt in andere 
gevallen gevolgd, zowel bij tijdelijke werkgroepenil 
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als bij de Commissie Wetgeving Algemene Regels van 
Bestuursrecht. Van deze Commissie is de regerings-
commissaris voor de algemene regels van bestuurs-
recht prof. mr  M. Scheltema voorzitter. De overige 
leden komen uit de wereld van de rechtspraak, VNG, 
universiteiten en Ministeries van Justitie en Binnen-
landse Zaken. De Stafafdeling Algemeen Wetgevings-
beleid van Justitie en de Stafafdeling Constitutionele 
Zaken en Wetgeving van Binnenlandse Zaken 
verzorgen samen het secretariaat. 

Fasen algemeen wetgevingsbeleid 

Bij de ontwikkeling van het algemeen wetgevings-
beleid kan men soortgelijke fasen onderscheiden als 
hiervoor ten aanzien van het wetgevingsproces 
gebeurd is: analyse, beleidsafweging, wetsredactie, 
uitvoering en ex post-evaluatie. De analyse omvat 
zowel de maatschappelijke, bestuurlijke en wetge-
vingsproblemen van het betreffende onderwerp of 
thema, als de studie van wetgeving, literatuur en 
rechtspraak. Vervolgens wordt na afweging van de 
diverse aspecten en elementen een te volgen lijn van 
algemeen wetgevingsbeleid globaal geformuleerd. 
Soms wordt daarmee volstaan, hetgeen dan pleegt uit 
te monden in een op voorstel van de Minister van 
Justitie vast te stellen kabinetsstandpunt, dat als nota 
aan het parlement wordt aangeboden. 22  

In andere gevallen vindt vervolgens de fase van de 
wetsredactie plaats. Daarvan komen twee vormen 
voor. Ten eerste Aanwijzingen voor de wetgeving 23, die 
geen bindende betekenis zoals wettelijke 
voorschriften hebben. Ze hebben slechts interne 
betekenis bij de voorbereiding van wettelijke 
voorschriften, maar hun redactie is als die van 
wettelijke voorschriften. Ik vermeld nog dat daarin 
naast inhoudelijke, procedurele en redactionele 
voorschriften ook tal van modelbepalingen 
voorkomen. Sommige onderdelen van het algemeen 
wetgevingsbeleid worden - ten tweede - in algemene 
wetten neergelegd, bijvoorbeeld de Bekendma-
kingswet en de Algemene Wet Bestuursrecht. Zo 
wordt ook overwogen om enige elementen van de 
implementatie van EG-regelgeving in die beide 
wetten in algemene zin te regelen. Zo wordt aan het 
algemeen wetgevingsbeleid op verschillende wijzen 
vorm gegeven. Het is tenslotte noodzakelijk dat dit 
beleid wordt uitgevoerd (zie hierna), periodiek 

De rol van Justitie in het Nederiandse wetgevingsproces 83 



gedvalueerd en zonodig bijgesteld. 24  

Prioriteiten in het algemeen wetgevingsbeleid 

Niet alle onderwerpen van het algemeen wetge-
vingsbeleid zullen onmiddellijk ter hand genomen 
kunnen worden. Blijkens de nota Zieht op wetgeving 
zullen allereerst aandacht moeten krijgen: een betere 
interactie tussen overheid en samenleving bij het 
wetgeven, de voorbereiding van communautaire 
wetgeving, de nationale uitvoering daarvan, de 
werking van wetten in de praktijk, verbetering van de 
handhaafbaarheid, toegankelijkheid en onderlinge 
samenhang, verbetering van de verschillende stadia 
van het wetgevingsproces, in het bijzonder indien 
voor de uitvoering van de wet gecompliceerde infor-
matiesystemen ontwikkeld en gebouwd moeten 
worden, computersteuning in het wetgevingsproces en 
de ontwikkeling van algemeen beleid inzake ex post 
wetsevaluaties. 

De uitvoering van algemeen wetgevingsbeleid 

Het algemeen wetgevingsbeleid is gericht op het 
bereiken van verbeteringen in de kwaliteit van onze 
wetgeving en daarmee van de kwaliteit van de 
overheidsbeleid. 25  Hoe valt nu te verzekeren, dat dit 
beleid ook het beoogde effect heeft? Hoe valt te 
bereiken dat het algemeen wetgevingsbeleid in de 
concrete wetgevingspraktijk daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd? Daar is allereerst de inzet van het 
betreffende vakministerie voor nodig. Immers de 
primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
de wetgeving berust, zo bleek hiervoor, bij de vakmi-
nister en het parlement. Dat geldt dus ook voor de 
uitvoering van het algemeen wetgevingsbeleid bij het 
totstandbrengen van de afzonderlijke wetten. Dit 
vereist een goede, daarop gerichte organisatie van het 
vakdepartement en uiteraard ook van het - 
betreffende segment van - het parlement. Een 
cruciale rol is daarbij weggelegd, zo zagen wij reeds, 
voor het wetgevingskwartet: beleidsmedewerker, 
wetgevingsjurist, minister en parlement. Daarnaast 
rust op Justitie de taak om de uitvoering van het 
algemeen wetgevingsbeleid in de concrete wetgevings-
praktijk te stimuleren. En wel op tweeerlei wijze. 

Ten eerste is een van de essentiele voorwaarden 

84 	Justified° Verkenningen, jrg. 17, nr. 5, 1991 



voor de effectiviteit van het algemeen wetgevings-
beleid, dat dit beleid bij de betrokken deelnemers aan 
het wetgevingsproces bekend is, begrepen wordt en 
als zinvol wordt ervaren. Dat vereist dat Justitie bij 
het ontwikkelen en het overdragen van het algemeen 
wetgevingsbeleid nauw met alle departementen 
samenwerkt, in het bijzonder de centrale wetgevings-
afdelingen, van hun inbreng goed gebruik maakt en 
steeds poogt een behoorlijk draagvlak te credren. 
Voorts dient Justitie binnen haar fysieke mogelijk-
heden steeds beschikbaar te zijn voor het verschaffen 
van uitleg van het algemeen wetgevingsbeleid. Ten 
tweede zal Justitie bij de wetgevingstoetsing en 
-ondersteuning ten aanzien van concrete wetten (zie 
hierna) steeds aandacht aan de uitvoering van het 
algemeen wetgevingsbeleid besteden. 

Of de vereiste inspanningen door vakdeparte-
menten en Justitie worden verricht en aldus de 
beoogde verbetering van de kwaliteit van onze 
wetgeving daadwerkelijk wordt bereikt, zou zo goed 
als dat mogelijk is periodiek moeten worden 
geevalueerd. Daartoe dient wel de lastige vraag 
beantwoord te worden welke indicatoren geschikt zijn 
om te meten of inderdaad verbetering in de wetge-
vingskwaliteit is opgetreden." 

Toetsing en ondersteuning 

Dereguleringstoetsing 

Sedert 1985 moeten wetsvoorstellen en ontwerp-
algemene maatregelen van bestuur voor deregule-
ringstoetsing aan Justitie worden voorgelegd. Dat 
heeft naar mijn indruk geleidelijk een duidelijke 
verandering in attitude teweeggebracht, ook al kruipt 
het ambtelijke en politieke bloed nog steeds verder 
dan het zou moeten gaan. 

In een deel van de gevallen heeft de deregulerings-
toetsing ook in concreto nuttig effect gehad, in het 
bijzonder als de centrale wetgevingsafdeling van het 
vakdepartement of een algemene beleidsafdeling zich 
daarvoor ter uitvoering van het dereguleringsbeleid 
sterk maakte. In andere gevallen ontbrak het nuttig 
effect, althans in concreto. Men merkte dat deregule-
ringstoetsing geen wetstechnische toetsing was, maar 
vaak betrekking had op de vraag: is deze wet, is dit 
beleid wel nodig gelet op de lasten die er uit voort- 
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vloeien? Beleidsonderdelen, de politiek en 
maatschappelijke organisaties, die vaak zeer voor 
deregulering in het algemeen waren, verzetten zich 
vervolgens tegen voorstellen tot het afschaffen van 
wetten die hun specifieke groepsbelangen 
beschermden. Dat is begrijpelijk, maar juist ook de 
oorzaak dat er - ook elders - zo'n sterke iregelver-
dichting' kon ontstaan. 

Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten 

Om de effectiviteit van de dereguleringstoetsing te 
verbeteren, werd in 1987 de Commissie voor de 
Toetsing van Wetgevingsprojecten ingesteld, 
bestaande uit een externe voorzitter en topambte-
naren van zeven departementen. Een slimme opzet 
geschikt voor een beoordeling op voldoende afstand, 
dus vanuit een wat meer algemene optiek dan in veel 
wetgevingsprocessen mogelijk is gebleken. De 
toetsingscommissie toetst slechts een klein aantal 
geselecteerde wetsvoorstellen en bestaande wetge-
vingscomplexen die opgenomen zijn in een jaarlijks 
door de ministerraad vast te stellen werkprogramma. 

De voorbereiding van de commissie-adviezen vindt 
eveneens afstandelijk plaats - met gebruikmaking van 
interne en externe deskundigen - zij het met 
voldoende betrokkenheid van het eerstverantwoor-
delijke beleidsonderdeel. Door deze wijze van 
voorbereiding en de aard van de toetsing en 
advisering - een analyse en beoordeling van de wet 
en het daaraan ten grondslag liggende beleid - aan de 
vakminister, pleegt het advies veel invloed te hebben. 
Deze arbeidsintensieve werkwijze is vooralsnog alleen 
maar in een klein aantal gevallen haalbaar. De 
toetsingscommissie adviseert tot dusverre jaarlijks 
over niet meer dan ongeveer tien wetsvoorstellen." 
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Wetgevingstoetsing en ondersteuning: 
de organisatie 

In de overige gevallen is de in 1985 ingestelde 
dereguleringstoets door Justitie gehandhaafd. Zij is 
als gevolg van de hiervoor beschreven ontwikkelingen 
in de periode van 1989 tot 1991 uitgebreid tot een 
volledige wetgevingstoets die op alle weergegeven 
kwaliteitseisen betrekking heeft. Zoals bleek is de 
Minister van Justitie in 1989 nadrukkelijk belast met 
de primaire verantwoordelijkheid voor de constitu-
tionele, Europees- en internationaalrechtelijke 
toetsing van wetten. Dit vermoedelijk zowel om het 
belang van die onderdelen van de wetgevingstoetsing 
te benadrukken - gezien de toenemende problemen 
met de toepassing van het communautaire recht en 
verdragen waarvoor de wetgever zich de laatste jaren 
gesteld ziet - als om meer duidelijkheid te verschaffen 
in de taakverdeling bij de toetsing tussen Justitie, . 
Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken. 

De Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid van 
het Ministerie van Justitie is primair belast met de 
zorg voor de wetgevingstoetsing. Zij maakt daartoe 
mede gebruik van de expertise en activiteiten van 
andere onderdelen van Justitie. 28  Voorts werkt de 
Stafafdeling samen met Binnenlandse Zaken (toetsing 
op decentralisatie-aspecten en aan de Grondwet), 
Buitenlandse Zaken (toetsing aan internationaal en 
Europees recht) en Economische Zaken (bedrijfsef-
fectentoets) alsmede met de centrale wetgevingsafde-
lingen van alle departementen. 

Binnen de Stafafdeling Algemeen Wetgvingsbeleid 
is per departement als extern en intern contactpunt 
een toetsingscoordinator aangesteld. Deze zal ook 
aandacht schenken aan ontwerp-richtlijnen van de 
EG. Voorts zijn bij de stafafdeling ten behoeve van 
de beoordeling van handhaafbaarheid van wetten in 
het algemeen en van de milieuwetgeving in het 
bijzonder twee leden van het Openbaar Ministerie 
gedetacheerd. Zowel de toetsing aan alle kwaliteits-
eisen als het opzetten en onderhouden van de 
genoemde samenwerkingsverbanden zijn tijdrovend. 
Het is noodzakelijk om beide zo praktisch mogelijk 
aan te pakken en bij de toetsing zeer selectief te zijn, 
mede om de wetgevingstoetsing vlot te kunnen 
verrichten. Bepalend voor de selectie en de intensiteit 
van de toetsing zullen volgens de nota Zicht op 
wetgeving (1991, par. 4.3.2) vooral zijn, of het ter 
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toetsing voorgelegde wetsvoorstel ernstige twijfels 
oproept vanuit de volgende gezichtspunten: de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, de samenhang 
met andere regelgeving of conformiteit met Europees 
en internationaal recht en de belasting van de samen-
leving en de overheid zelf. 

Justitie geeft geen kwaliteitskeurmerk af ten aanzien 
van de haar voorgelegde voorstellen. Dat is alleen al 
gezien de zojuist genoemde noodzaak tot selectie 
onmogelijk. Bovendien is het volgens de huidige 
taakverdeling niet de Minister van Justitie, maar de 
vakminister die primair verantwoordelijk is voor de 
kwaliteit van zijn eigen wetgevingsprodukten. Hij 
dient daar de organisatie van zijn departement en zijn 
wetgevingsprocedures op in te richten. Daarop is het 
plan van aanpak gericht, dat het kabinet voor 
I december van dit jaar zal opstellen (nota Zicht op 
wetgeving , par. 3.4.4). 

Wetgevingstoetsing en ondersteuning: werkwifze 

De toetsing door Justitie geschiedt met het oog op 
een efficiente werkwijze informeel en zo veel mogelijk 
op hoofdpunten. Er wordt meestal geen schriftelijk 
advies uitgebracht, maar er wordt veel per telefoon en 
fax overlegd. Bij gebleken problemen probeert 
Justitie steeds alternatieve suggesties aan te dragen, 
met gebruikmaking van de ervaringen bij Justitie zelf 
en bij andere departementen. Ook de tijd daarvoor is 
beperkt. Slechts af en toe neemt Justitie intensief deel 
aan de voorbereiding van wetgevingsprojecten van 
andere departementen. Daarnaast fungeert Justitie 
steeds als vraagbaak inzake algemene wetgeving-
kwesties van inhoudelijke of procedurele aard. 

Het resultaat van de wetgevingstoetsing blijkt uit 
het ministerraadsformulier, dat bij de aanbieding van 
het voorstel aan de ministerraad wordt gevoegd. 
Daarop moet de concrete vraag worden beantwoord 
of overeenstemming met Justitie is bereikt. Wordt die 
vraag ontkennend beantwoord, dan is in het 
algemeen overleg tussen de vakminister en de 
Minister van Justitie vereist - en dat vindt nogal eens 
plaats - of een beraadslaging in de ministerraad of 
onderraad om alsnog tot overeenstemming te 
geraken. 
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Reikwijdte van de interventie door Just itie 

Deze beschreven procedure is niet alleen van 
toepassing op wetsvoorstellen en ontwerp-algemene 
maatregelen van bestuur, maar blijkens de nota Zicht 
op wetgeving (1991, par. 4.3.4) ook op beleidsnota's 
met wetgevingsconsequenties, op ingrijpende nota's 
van wijziging29  en op de besluitvorming naar 
aanleiding van zeer kritische wetgevingsadviezen van 
de Raad van State. In de parlementaire fase - van het 
wetgevingsproces van andere departementen - vervult 
Justitie slechts zelden een rol." Een dergelijke rolls 
voor Justitie wel weggelegd indien de Tweede of 
Eerste Kamer naast de sectorale Commissie uit haar 
midden een vaste Commissie voor de Wetgevine 
zou instellen en met de beoordelen van in beginsel 
alle wetsvoorstellen zou belasten. 

De rot van Justitie in het wetgevingsproces 

Het is in ons bestel de vakminister die primair 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn wetge-
vende produkten en de daaraan voorafgaande 
pre-parlementaire fase van de wetgevingsprocedure. 
Daarvoor pleit dat de kwaliteit van de wet slechts ten 
dele een zuiver wetstechnische zaak is. Het is immers 
niet mogelijk voor een slecht - onrechtmatig, ondoel-
treffend, weinig doordacht, ingewikkeld - beleid een 
goede wet te maken. De wet is niet een juridisch jasje 
dat los van de beleidsinhoud staat. Is het nu wel 
nodig hiernaast ook Justitie met taken inzake de 
kwaliteit van alle wetgeving te belasten? Voor de 
beantwoording van deze vraag moet onderscheid 
worden gemaakt tussen de ontwikkeling van het 
algemeen wetgevingsbeleid enerzijds en de toetsing 
van de kwaliteit van de afzonderlijke wetten 
anderzijds. 

Op tal van punten betreffende de inhoud van 
wetten, de wetgevingsprocedures en de keuze tussen 
wetgeving en andere instrumenten is een algemene 
lijn voor alle departementen noodzakelijk voor de 
doorzichtigheid, consistentie en overtuigingskracht 
van het Haagse overheidsbeleid. Daarvoor zal een 
departement primair verantwoordelijkheid moeten 
zijn. Justitie is het meest in aanmerking komende 
ministerie om die ontwikkeling te trekken, ook op 
langere termijn. Dat ministerie heeft de meeste 
algemene wetgevingsdeskundigheid en de vereiste 
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positie. Wanneer Justitie bij de ontwikkeling van het 
algemeen wetgevingsbeleid goed met de andere 
departementen weet samen te werken en op efficiente 
wijze in contact met externe deskundigen staat, zijn er 
goede kansen op een succesvolle vervulling van deze 
taak. Dit leidt tot studies, nota's met orientatiepunten, 
Aanwijzingen voor de regelgeving en algemene 
wetten, die wezenlijk aan de kwaliteit van onze 
wetten kunnen bijdragen. 

Of bij een goed algemeen wetgevingsbeleid 
daadwerkelijke kwaliteitsverbetering optreedt, hangt 
in ons stelsel primair van de vakminister af. Is dat 
niet voldoende? Is een toetsende rol van Justitie 
werkelijk nodig en zinvol? Gezien de oorzaken van 
de tekortkomingen van wetgeving in onze huidige 
samenleving kan een afstandelijke inbreng vanuit 
algemene optiek, ruim voordat het voornemen in de 
ministerraad wordt behandeld, niet gemist worden. 

Is het vakdepartement daartoe niet zelf in staat? Bij 
een aantal departementen is de daarvoor vereiste 
deskundigheid wel voorhanden; de aanwezigheid van 
een centrale wetgevingsafdeling draagt daartoe bij, 
maar is daarvoor uiteraard geen garantie. Op den 
duur zou binnen elk departement de vereiste brede 
wetgevingsdeskundigheid structureel voorhanden 
moeten zijn. Daarop is het algemeen wetgevings-
beleid ook gericht. Maar het zal ook voor een gekwa-
lificeerde centrale wetgevingsafdeling niet altijd 
mogelijk zijn steeds het vereiste krachtige tegenwicht 
tegenover 'het beleid' te bieden. Dat zal een vorm van 
externe beoordeling nog geruime tijd noodzakelijk 
maken. Justitie is in staat - zij het slechts selectief - 
die extern toetsende taak te verrichten. 32  Dat vindt 
het meest zinvol en effectief plaats, als Justitie daarbij 
mede service verlenend jegens het vakdepartement te 
werk gaat en er een goede samenwerldng tussen 
Justitie en vakdepartement bestaat. 

Zijn er voor de externe wetgevingstoetsing door 
Justitie niet betere altematieven? Aan twee alterna-
tieven wil ik aan het slot van dit artikel nog enige 
aandacht besteden. Ten eerste de Raad van State. 
Zou deze niet eerder in het wetgevingstraject kunnen 
worden ingeschakeld, bijvoorbeeld altijd voorafgaand 
aan de behandeling aan de ministerraad. En niet 
meer na de besluitvorming in de ministerraad, althans 
niet indien het voorstel van de vakminister en het 
advies van de Raad van State door de ministerraad 
zijn gevolgd? Een van de niet geringste bezwaren van 
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die optie zou zijn, dat nog niet duidelijk is of de 
werkwijze van de Raad van State in de huidige 
omstandigheden zo kan worden aangepast, dat in de 
praktijk een voldoende informeel en flexibel contact 
en gedachtenwisseling met het vakdepartement 
mogelijk zijn. Dat zou ook niet passen bij de huidige 
rot van de Raad van State als laatste adviseur. 

Een tweede mogelijkheid die wet wordt geopperd, 
is de instelling van een centrale wetgevingsdienst die 
in plaats van de departementale wetgevingsafdelingen 
belast zou moeten worden met het opstellen van de 
regelingen van alle departementen, althans met het 
opstellen van de door het parlement te accorderen 
wetten. Ms een dergelijke dienst al te bemannen zou 
zijn, zouden de voordelen daarvan de geaccumu-
leerde deskundigheid en betere waarborgen voor de 
uitvoering van het algemeen wetgevingsbeleid zijn. 

In de discussies hierover is nog niet duidelijk aan 
de orde gesteld onder wiens verantwoordelijkheid de 
produkten door die centrale wetgevingsdienst gefabri-
ceerd zouden moeten worden. De Minister van 
Justitie of de betreffende vakminister? In het eerste 
geval zou dat een aanzienlijke verschuiving van 
macht naar de Minister van Justitie betekenen - 
immers de redactiefase van de wet is inhoudelijk 
nauw verweven met de beleidsfase (zie hiervoor). In 
het tweede geval is niet een wezenlijk afstandelijker 
benadering dan nu gewaarborgd en zal daarom een 
wetgevingstoets door Justitie niet achterwege kunnen 
blijven. 

Ik zie daarom in de huidige omstandigheden geen 
reeel alternatief voor de positie in het Nederlandse 
wetgevingsproces waarmee Justitie belast is. Maar 
van Justitie alleen kan goede kwaliteit van wetten die 
door andere ministers worden geproduceerd, niet 
verwacht worden. Daarvoor is een gezamenlijke 
krachtsinspanning vereist, zowel bij het ontwikkelen 
van het algemeen wetgevingsbeleid als bij het tot 
stand brengen van wetten van de vereiste kwaliteit op 
het terrein van de diverse departementen. 

Noten 
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weet veel uitstekende wetgevings-
juristen aan te trekken en vast te 
houden; ze hebben dan veelal een 
loopbaan aan een universiteit of 
bij een of meer andere departe-
menten achter de rug. 
" Met inbegrip van algemene 
maatregelen van bestuur en minis-
teriele beschikkingen. 
". Met inbegrip van (ontwerp-) 
algemene maatregelen van 
bestuur. 
18  Toetsing wetgevingsprojecten, 
Jaarverslag van de Commissie 
voor de toetsing van wetgevings-
projecten, Kamerstukken II, 
1987-1988, 20 800 hoofdstuk VI, 
nr. 13. 
' 4  J.H. van Kreveld, De kwaliteit 
van wetgeving; rechtsstatelijke en 
bestuurlijke eisen, in: Recht doen 
door wetgeving; opstellen over 
wetgevingsvraagstukken aange-
boden aan mr. E.M.H. Hirsch 
Bailin, Zwolle 1990, pp. 189-202. 
" Toetsing wetgevingsprojecten, 
jaarverslag van de Commissie 
voor de toetsing van wetgevings- 

projecten, Kamerstukken II, 
1990-1991,21 800 hoofdstuk VI, 
nr. 24, p. 4 e.v. 
16  In het voetspoor van Ph. 
Eijlander, Wetgeving in de jaren 
negentig, RegelMaat, 1990-2, p. 28 
e.v. 
" J.H. van Kreveld, Het wetge-
vingskwartet, RegelMaat, 1991-2, 
pp. 35-36. Eerder: W.J. van 
Eijkern, De macht van de 
zwoegers in het vooronder, in: De 
jurist-ambtenaar, opstellen aange-
boden aan mr. J.M. Kan, Zwolle, 
1977, p. 42 e.v. 
18  Zie bijvoorbeeld L.A. 
Geelhoed, De intervenierende 
staat, Aanzet voor een instrumen-
tenleer, Den Haag, 1983, p.31 e.v. 

Een permanente werkgroep 
onder leiding van mr T. 
Koopmans en voorts bestaande 
uit topambtenaren van de Minis-
teries van Justitie, Buitenlandse 
Zaken, Economische Zaken en 
LNV, terwift mr C.W.A. 
Timmermans, 
adjunct-directeur-generaal van de 
Juridische Dienst van de 
EG-commissie adviserend lid is. 
" De Directeur-Generaal 
Wetgeving van het Ministerie van 
Justitie is vice-voorzitter van de 
Toetsingscommissie, het hoofd 
van de Stafafdeling Algemeen 
Wetgevingsbeleid is lid en 
algemeen secretaris. 

Bijvoorbeeld de Interdeparte-
mentale Juridische Werkgroep 
Gelijkheidsbeginsel (IWEG) die in 
1990 het rapport Gelijk in de 
praktijk heeft uitgebracht en de 
zojuist gestarte werkgroep Aanwij-
zingen voorbereiding en imple-
mentatie communautaire regel-
geving. Van beide werkgroepen 
werden respectievelijk worden het 
voorzitterschap en het secretariaat 
door de Stafafdeling Algemeen 
Wetgevingsbeleid verzorgd. 
" Bijvoorbeeld de nota Zicht op 
wdtgeving (1991) en het kabinets-
standpunt over implementatie van 
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EG-regelgeving in de nationale 
rechtsorde (Kamerstukken II, 
1990-1991, 21109, nr. 34. 
" Zo worden nu aanwijzingen 
voorbereid ter uitvoering van het 
in noot 22 bedoelde kabinets-
standpunt inzake implementatie 
van EG-regelgeving. Evenzeer is 
denkbaar, dat de nota over het 
beleid inzake wetsevaluatie die nu 
in voorbereiding is, daarna wordt 
gevolgd door een of meer Aanwij-
zingen in de Aanwijzingen voor de 
regelgeving. 
24  Zie paragraaf 2.3.4. van de nota 
Zicht op wetgeving; zie ook 
paragraaf 4.3.8 van die nota. 
" Zie nota Zicht op wetgeving, 
o.m. p.7 en p. 11. 
26 Zie paragraaf 4.3.8. van de nota 
Zicht op wetgeving. 
" Daarnaast adviseet zij over 
zogenaamde wetgevingsthema's en 
zonodig over bestaande wetge-
vingscomplexen. 
" In het bijzonder van de andere 
Stafafdelingen Wetgeving 
(Privaatrecht, Nieuw BW, Publiek-
recht) en al naar gelang het 
onderwerp de Directie Staats- en 
Strafrecht, de Directie politie, de 
Hoofddirectie Rechterlijke 
Organisatie en onderdelen van het 
Openbaar Ministerie. 
" Dit is een stuk waarmee de 
regering een door haar bij het 
parlement ingediend wetsvoorstel 
wijzigt. 
" Voor het algemeen wetgevings-
beleid is de Minister van Justitie 
uiteraard wel de primair verant-
woordelijke. Zo traden bij het 
Tweede Kamerdebat op 23 mei j.l. 
over implementatie van EG-richt-
lijnen in het algemeen de Staatsse-
cretaris van Buitenlandse Zaken 
en de Minister van Justitie op. 
3 ' Ms mogelijkheid geopperd in 
het rapport van de 
commissie-Deetman (Rapport 
bijzondere commissie vraag-
stukken), Kamerstukken II, 
1990-1991, 21 427, nr. 3, p. 36. Zie 

ook p. 45 waar de commissie-
Deetman wijst op het nut van 
`horizontale' commissie om de 
verkokering te doorbreken. 
32  Naarmate de betekenis van de 
toetsing door Justitie sterker is, 
kan dat tevens de positie van de 
centrale wetgevingsafdeling 
binnen het vakdepartement 
versterken. Net  zoals ook een 
dreigend negatief oordeel van 
andere toetsers - het parlement, 
de rechter, de ombudsman, de 
media - deze positie minstens ad. 
hoc kan versterken. 
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Voorbeeld van een 

wetsevaluatie 

Invoering van de Wet Mulder 

drs S. Eschen" 

Inleiding 

De invoering van de Wet Mulder is een interessant 
experiment. Gedurende een periode van twee jaar 
wordt deze wet namelijk geleidelijk ressortsgewijs van 
kracht, te beginnen met Utrecht. Een tweede opmer-
kelijke eigenschap is dat het niet alleen maar te doen 
is om gedragsbeInvloeding van de verkeersdeelnemers 
- de wet heeft betrekking op veel voorkomende, lichte 
verkeersovertredingen maar ook om een stroom-
lijning van het hele proces van constatering van een 
overtreding tot en met het uitvoeren van de sanctie. 

Wijze van invoering en stroomlijning zijn het gevolg 
van de wens van de wetgever niet alleen zorgvuldig te 
zijn bij de formulering van de wet, maar vooral ook 
greep te houden op het proces van invoering. Immers 
de praktijk leert dat zich nog vele onvoorziene 
situaties kunnen voordoen. De beslissing de invoering 
van de wet voortijdig te staken is dan ook een 
expliciet onderdeel van de invoering. Voor een 
dergelijke beslissing zijn gegevens nodig over het 
feitelijke verloop van de invoering. Naast -de statis-
tische gegevens van de betrokken organisaties, zoals 
politic, OM, kantonrechter, incasso, en andere, is 
daarvoor ook informatie zowel over het proces zelf 
als over de resultaten daarvan vereist. Voor het 
verkrijgen daarvan heeft de begeleidingscommissie de 
hulp ingeroepen van wetenschappelijk onderzoek. 

De evaluatie 

Evaluatie van een wet is noodzakelijk. Hiervoor 
zijn meerdere redenen te noemen. De belangrijkste 

* De auteur is als Hoofd Extern Wetenschappelijke Betrek-
kingen verbonden aan de Centrale Directie Wetenschaps-
beleid en Ontwikkeling van het Ministerie van Justitie. 
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zijn wellicht de wens te weten of de codificering en 
regelgeving ook in de maatschappelijke werkelijkheid, 
in de praktijk, in overeenstemming zijn met de 
oorspronkelijke doelstellingen en verwachtingen, de 
heersende normen, de maatschappelijke processen, 
het heersende rechtsgevoel en de overige nationale en 
internationale rechtsregels. De noodzaak voor de 
wetgever goed op de hoogte te zijn van de betekenis 
van een wet voor de samenleving en meer in het 
algemeen van de maatschappelijke processen die met 
een wet in geordende banen worden geleid of 
gehouden wordt in de recent verschenen nota Zicht 
op Wetgeving aangegeven.' Handhaving en uitvoer-
baarheid van de wet en het daaraan gekoppelde 
sanctiesysteem zijn eveneens belangrijke aspecten 
voor het uiteindelijke slagen van de wet. Optreden en 
aard van ongewenste neveneffecten dienen bijtijds te 
worden opgemerkt om aanpassingen mogelijk te 
maken. 

Onderzoek naar de noodzaak voor en de kansen 
van een nieuwe wet behoren eveneens tot het evalua-
tievraagstuk. Voor de strafrechtelijke situatie wordt 
dit in de nota Strafrecht met Beleid geexpliciteerd. 2  
Evaluatie vormt daarmee een onderdeel van het 
voortgaande wetgevingsproces. 3  Het is een instrument 
van de wetgever voor toetsing, verkenning en terug-
koppeling. 

Het doel van deze bijdrage is het beschrijven van 
een casus van wetsevaluatie. De ontstaansreden voor, 
de wijze van invoering van en de verdere bedoelingen 
met de Wet Mulder verlenen aan deze evaluatie een 
bijzonder karakter. Het gevolg hiervan is dat van de 
resultaten ervan meer wordt verwacht dan alleen 
informatie over de feitelijke werking van de wet zoals 
die op het moment van evaluatie is ingevoerd. Zij 
moeten voor de advisering van de wetgever ook 
conclusies toelaten over de succeskansen voor een 
verdergaande invoering van de wet in al dan niet 
bijgestelde vorm en voor een verbreding van het 
geldigheidsgebied van de wet. 

Daarmee wordt een aanzet gegeven voor een type 
evaluatie dat aansluit bij de wens het voortgaande 
wetgevingsproces beter bestuurbaar te maken. Aan 
deze tweeledige functie, evaluatie van de betreffende 
wet en van het voortgaande invoeringsproces ontleent 
dit voorbeeld zijn attentiewaarde. Derhalve kan niet 
worden volstaan met een beknopte beschrijving van 
de opzet en uitvoering van de evaluatie van de Wet 
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Mulder. Ook aan de interactie tussen evaluatie en 
implementatie moet aandacht worden besteed. 

Beschreven worden de bij opzet en uitvoering 
gebruikelijke onderdelen zoals de vertaling van de 
beleidsvraag in een onderzoekbare vraag, het 
meetbaar maken van de vraag, het meten, het 
ordenen en beschrijven van de verkregen gegevens en 
tenslotte de omzetting van de onderzoeksresultaten in 
voor het beleid relevante termen. Daarnaast komen 
interactie tussen beleid, uitvoering van de wetsimple-
mentatie en het evaluatieonderzoek aan de orde, die 
tijdens deze evaluatie cruciaal zijn. Met name de 
laatst genoemde elementen roepen enige netelige 
vragen op zoals zal worden gefilustreerd. Een ander 
interessant aspect van deze evaluatie is haar multidis-
ciplinaire karakter. Ook dit staat in verband met de 
bijzondere functie van dit onderzoek. Tenslotte zal de 
terugkoppeling van de gevonden resultaten naar de 
beleidsuitvoering worden geschetst. 

Op het moment dat deze bijdrage wordt geschreven 
is de evaluatie nog niet afgesloten. Vandaar dat de 
beschrijving en de conclusies nog onvolledig en 
beperkt zullen zijn. Het klassieke zeemonster 
Charybdis vertoont zich bij deze beschrijving in de 
gedaante van de feitelijke uitkomsten van de 
evaluatie. Deze oefenen een sterke zuigkracht op de 
auteur - en waarschijnlijk ook de lezer - uit en 
dreigen daardoor het eigenlijke doe!, de evaluatie te 
beschrijven weg te vagen. Anderzijds mag de lezer 
niet voortijdig op de klippen !open ten gevolge van 
een droog relaas. Vandaar dat her en der ook resul-
taten worden vermeld. Deze hebben echter voorna-
melijk illustratieve betekenis. 

Wetsevaluatie kan betrekking hebben op een 
feitelijk ingevoerde wet, kan prospectief zijn en 
onderdeel zijn van het wetgevingsproces. Deze drie 
aspecten staan niet altijd los van elkaar, want de 
resultaten van de evaluatie van een bestaande wet 
kunnen ook van belang zijn voor het voortgaande 
wetgevingsproces. 

De evaluatie kan op verschillende manieren 
gebeuren. Wetenschappelijk onderzoek is er een van. 
Uitspraken van de rechter en andere bronnen, zoals 
de uitingen in de publiciteitsmedia zijn eveneens van 
belang. De hier beschreven evaluatie van de Wet 
Mulder, via wetenschappelijk onderzoek, is een 
variant op de evaluatie van een ingevoerde wet. Het 
gaat in dit geval namelijk om een gefaseerde 
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invoering en de evaluatie dient er in eerste instantie 
toe de advisering voor de verdere invoering van de 
wet te ondersteunen. Daarnaast is de beoogde 
verbreding van het werkingsterrein van deze wet van 
belang bij de evaluatie, waarmee deze evaluatie ook 
een prospectief karakter krijgt. 

De Wet Mulder 

Op 1 september 1990 is de Wet van 3 juli 1989, 
houdende administratief rechtelijke afdoening van 
inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften (Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoor-
schriften) in de startregio Utrecht van kracht 
geworden. Deze wet wordt ook de Wet Mulder 
genoemd naar de voorzitter van de commissie vereen-
voudigde afdoening lichte overtredingen van 
verkeersvoorschriften die op 29 mei 1985 haar 
eindrapport aanbood. 4  Deze hanteerbaardere naam, 
Wet Mulder, zal in het vervolg worden gebezigd. 

De wet is elders volledig beschreven. Dit is onder 
andere gebeurd in de symposiumreader naar 
aanleiding van het symposium over de Wet Mulder.' 
Enkele elementen zoals de reden voor het instellen 
van de wet en de belangrijkste doelstellingen worden 
hier in het kort weergegeven terwille van het 
leesgemak en omdat ze van belang zijn voor een beter 
begrip van opzet en uitvoering van de evaluatie. 

De strafrechtelijke sanctionering van lichte 
verkeersovertredingen leidt door haar omvang tot 
chronische capaciteitsproblemen bij het justitieel 
systeem. De gevolgen zijn lange verwerkingstij den, 
kwaliteitsverlies en dreigend verlies aan geloofwaar-
digheid. De relatief geringe betekenis van de afzon-
derlijke gevallen staat in schril contrast tot de 
negatieve gevolgen die deze situatie heeft voor de 
rechtsorde, rechtshandhaving en rechtsbescherming. 
Als oplossing voor het geconstateerde gebrek aan 
efficientie, effectiviteit en dreigend verlies aan geloof-
waardigheid worden de nieuwe Wet Mulder en de 
daarmee verbonden nieuwe organisatorische en 
administratieve systemen, zoals het Centraal Justitieel 
Incasso Bureau (CJIB) voorgesteld en ingevoerd. Dit 
geheel wordt het systeem Mulder genoemd. Het 
uiteindelijke doel van de evaluatie is vast te stellen in 
welke mate de met de Wet Mulder beoogde doelen 
worden bereikt met het ontwikkelde systeem. 6  

'Het wetsontwerp beoogt een vereenvoudiging aan 
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te brengen in de wijze van afdoening van enkele veel 
voorkomende verkeersovertredingen van lichte aard. 
De uitgangspunten die ons bij deze vereenvoudiging 
voor ogen staan, zijn de volgende: 
- De nieuwe regeling dient de werklast van de 
politie, het openbaar ministerie en de rechtelijke 
macht in belangrijke mate terug te dringen. 
- De nieuwe wijze van handhaving dient een 
deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene te 
waarborgen. 
- De bestaande ineffectiviteit van de tenuitvoer-
legging van opgelegde boeten dient te worden wegge-
nomen.' 7  

De invoering van de wet onderscheidt zich door het 
feit dat dit projectmatig gebeurt en in fasen. Ze heeft 
grote veranderingen tot gevolg voor de organisaties 
die betrokken zijn bij de afhandeling van lichte 
verkeersovertredingen. 8  De invoering wordt begeleid 
door een commissie en twee klankbordgroepen. De 
uitvoering ligt in handen van een projectteam. 9  Van , 
bijzonder belang voor de evaluatie is de bepaling dat 
de wet in fasen in werking kan treden. In de praktijk 
betekent dit dat de wet voor een beperkt aantal feiten 
ressortsgewijs over een periode van twee jaar wordt 
ingevoerd. 

Vertaling van de beleidsvraag in de onderzoeksvraag 

Het beleid, de Minister van Justitie, formuleert zijn 
vragen uiteraard in beleidstermen. Deze zijn niet 
zonder meer geschikt voor onderzoek, maar behoeven 
een vertaling in onderzoekbare termen. Dit is een 
taak van de onderzoeker, die daarbij in nauw contact 
met de opdrachtgever te werk moet gaan. Van belang 
daarbij is dat de opdrachtgever zijn oorspronkelijke 
bedoelingen ook in de onderzoekopzet kan 
herkennen. Dit verschaft de onderzoeker de 
waarborg, dat de resultaten van het onderzoek voor 
de opdrachtgever bruikbaar zijn. 

In het geval van de Wet Mulder is in feite sprake 
van twee opdrachtgevers, namelijk de Begeleidings-
commissie Wet Mulder en het projectteam, beiden 
ingesteld door het ministerie. Deze hebben gezien 
bun taakstellingen voor een deel verschillende 
belangen. De begeleidingscommissie verwacht dan 
ook in eerste instantie beleidsmatige informatie op 
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basis waarvan zij de minister kan adviseren over de 
verdergaande invoering van de wet in al dan niet 
gewijzigde vorm. Het projectteam is voornamelijk 
geInteresseerd in operationele informatie over het 
invoeringsproces als zodanig. Voor de onderzoeker is 
naast een geldige vertaling van de opdracht in onder-
zoekbare termen en het omzetten van gevonden resul-
taten in voor het beleid relevante gegevens ook zijn 
wetenschappelijke verantwoordelijkheid van belang. 
Binnen de aanvaarde probleemstelling dient te 
worden voldaan aan de eisen van theoretische en 
methodologische integriteit. Daaraan wordt voldaan 
doordat probleemstelling, bevindingen en toegepaste 
methoden toegankelijk worden gemaakt voor 
discussie in het wetenschappelijke forum. 

Voor de vertaling in onderzoekbare termen zijn de 
doelstellingen van de wet het uitgangspunt. 
Wegnemen van de inefficientie, waarborgen voor de 
rechtsbescherming en vergroting van de effectiviteit 
zijn de drie sleutelwoorden uit de doelstellingen. De 
evaluatie dient na te gaan in welke mate de 
ingevoerde wet aan deze doelstellingen voldoet. Met 
het oog op de eerder beschreven achtergrond en de 
verdere bedoelingen van respectievelijk met de wet 
lijkt echter een verbreding van de vraagstelling zinvol. 
Tenslotte speelt de beschikbare tijd voor de evaluatie 
een belangrijke rol voor de uiteindelijke zeggings-
kracht van de resultaten. Verlenging van de oorspron-
kelijk voorgestelde rapportageperiode van acht 
maanden na invoering van de wet in de startregio 
wordt door de onderzoekers in dit verband noodza-
kelijk geacht. In het volgende zal nader worden 
beschreven welke stappen zijn gezet om tot een voor 
alle betrokkenen aanvaardbare opzet van het 
onderzoek te komen. 

Omzetting in een model 

Teneinde grip te krijgen op onderhavige proble-
matiek is de wet beschreven in termen van het model 
van een systeem. Dit ligt voor de hand, omdat in de 
eerder aangehaalde nota's van het projectteam al 
voor een dergelijke benadering is gekozen. Een 
tweede keuze betreft de definitie van het door de wet 
op te lossen probleem als een bestuursprobleem. De 
functie van het systeem Mulder is dan die van een 
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sturingsinstrument. De belangrijkste elementen van 
het systeem zijn: 
- het primaire deel, bestaande uit de burger, de 
politie en het Centraal Justitieel Incasso Bureau 
(CJIB); 
- het tweede, waarvan het Openbaar Ministerie (OM) 
en de rechter deel uit maken, staat onder invloed van 
en belnyloedt het eerste; 
- tenslotte iS er nog een derde, het bestuurlijke deel, 
waarvan onder andere de betrokken ministeries en de 
lokale overheid (burgemeester) deel uit maken. Dit 
deel komt in het systeem Mulder niet expliciet aan de 
orde. Het is dan ook geen onderwerp van studie, 
maar wel vermeldenswaardig, omdat de diverse 
deelsystemen in hun werking en interactie door het 
bestuurlijke systeem kunnen worden bethvloed. Deze 
beinvloeding of het ontbreken daarvan kunnen 
derhalve van belang zijn voor de resultaten van de 
evaluatie. 

De genoemde drie delen werken dus niet onafhan-
kelijk van elkaar, maar staan in een functionele 
relatie tot elkaar. De evaluatie poogt te achterhalen 
of het systeem in zijn geheel werkt als bedoeld en 
zodoende de beoogde resultaten worden behaald. 
Tenslotte is het van belang te weten of ook binnen de 
deelsystemen de elementen in !outer functionele 
relatie tot elkaar staan. Verstoringen in de interactie-
patronen zouden gevolgen voor het bereiken van de 
doelstellingen hebben. Een belangrijk voorbeeld voor 
een dergelijke verstoring zou het veelvuldig terugkop-
pelen van het OM naar de politie kunnen zijn om 
meer informatie over een zaak te verkrijgen. Daarmee 
zou immers de werklast van beide instanties worden 
vergroot. 

Discussie over de verbreding van de vraagstelling 

In het voorgaande wordt de stapsgewijze omzetting 
van de oorspronkelijke doelstelling in een model 
geschetst. In deze fase blijkt dat een nieuw aspect, 
namelijk het bestuurlijke systeem, dat in de oorspron-
kelijke vraagstelling niet aan de orde is gekomen voor 
de evaluatie en voor de resultaten daarvan van belang 
te zijn. Het hangt nu van de ruimte af die de 
opdrachtgever kan en wil geven of de onderzoekopzet 
zo kan worden verbreed, dat ook dit deel kan worden 
opgenomen. 

In de evaluatie Mulder is dit niet het geval. Reden 
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hiervoor is het door de wet voorgeschreven 
tijdsbestek van twee jaar waarbinnen de wet landelijk 
moet zijn ingevoerd en de daarvan af te leiden invoe-
ringsdata voor de volgende ressorten. De begelei-
dingscommissie vreest dat een dergelijke uitbreiding 
van de opdracht een tijdige rapportage - voor juni 
1991 - zou beletten. Immers reeds acht maanden na 
het eerste moet de wet in het volgende ressort worden 
ingevoerd. 

De vraag is welk belang het signaleren van het 
ontbreken van dit element in de oorspronkelijke 
opzet heeft voor de evaluatie, als blijkt dat het niet 
mogelijk is daaraan ook daadwerkelijk aandacht te 
besteden. Ingeval van de Wet Mulder kan blijken dat 
de gewenste efficientie en effectiviteit vergroot kan 
worden als er ook op het bestuurlijke niveau 
aandacht wordt besteed aan de coordinatie van_het 
beleid voor de veel voorkomende lichte verkeersover-
tredingen. Het samenspel van bijvoorbeeld de drie 
partijen - politie, burgemeester en Openbaar Minis-
terie - in het driehoeksoverleg vormt een kader 
waarbinnen afstemming kan plaatsvinden over de 
omvang van de input van het systeem. Deze 
afspraken kunnen van groot belang zijn voor de 
benutting van de capaciteit van het justitieel systeem. 
Zo kan een te groot aanbod door een intensivering 
van de handhaving problemen veroorzaken in de 
verdere keten, die door goede afspraken kunnen 
worden voorkomen. 

Expliciet is de vraag buiten beschouwing gelaten of 
voor de oplossing van het oorspronkelijke probleem 
een wet het meest aangewezen middel is. Een 
dergelijke vraagstelling zou zich, hoe relevant ook, 
ver buiten de door de opdrachtgevers gestelde kaders 
bewegen. Deze vraag is dan ook niet als zodanig 
voorgelegd aan de begeleidingscommissie, maar wel 
genoemd in de besprekingen. Daarbij is naar voren 
gekomen dat de veranderingen op het gebied van de 
kentekenaansprakelijkheid en de beroepsprocedure in 
de voorbereiding voor de wet als noodzakelijke 
voorwaarden zijn beschouwd voor een verdergaande 
oplossing. Deze veranderingen vereisen een wettelijk 
kader. 

De invoering van de wet op het moment dat de 
evaluatie van start gaat en de wens de invoering zelf 
ook te evalueren, vereisen een bestudering van het 
systeem in twee toestanden, namelijk van invoering 
en van werking. Deze methodologisch noodzakelijke 
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uitbreiding komt overeen met de wens van het 
projectteam ook de invoering zelf te evalueren. 
Daarbij is de invloed van het projectteam als succes-
of faalfactor echter geen onderwerp van onderzoek. 
Dit had een vroeger begin van het onderzoek vereist. 
In de nu mogelijke opzet kunnen derhalve slechts de 
resultaten van de inspanning van het projectteam 
worden onderzocht, zonder deze inspanning afzon-
derlijk te kunnen meten. 

De vraag naar de effectiviteit van de wet heeft 
betrekking op de input van het systeem. Een 
vergroting van de effectiviteit heeft tot gevolg dat het 
naleven van de betreffende verkeersvoorschriften 
verbetert, waardoor minder behoefte aan sanctio-
nering bestaat. Natuurlijk is de input van meer 
factoren afhankelijk, waaronder, zoals gezegd, de 
mate waarin feiten worden geconstateerd en in het 
systeem worden opgenomen. Uiteindelijk beoogt de 
wet een vergroting van de geloofwaardigheid en 
daarmee een verlaging van het aanbod. Informatie 
over veranderingen in het aanbod is derhalve 
gewenst. De opdrachtgever neemt deze toevoeging 
over, temeer omdat dit element ook in de voorberei-
dingen van de wet aan de orde is geweest en met 
name van de kant van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat is beklemtoond. Aan deze informatie-
behoefte kan in het stadium van invoering van de wet 
natuurlijk slechts in beperkte mate worden tegemoet 
gekomen. Een enquetering van een representatieve 
steekproef uit degenen die met de wet in aanraking 
zijn gekomen wordt uitgevoerd. Tevens wordt een 
steekproef uit de Nederlandse volwassen bevolking 
ondervraagd naar meningen over bepaalde aspecten 
van de wet zoals de kentekenaansprakelijkeid en de 
nieuwe beroepsprocedure. 

Een verantwoorde uitvoering van de opdracht 
vereist inzicht in de vraag of de geconstateerde veran-
deringen, en in die mate, het gevolg zijn van het 
nieuwe systeem of door andere, buiten het systeem 
liggende invloeden zijn veroorzaakt. Dit vereist een 
vergelijking van het nieuwe met het `oude' systeem. 
In het belang van de betrouwbaarheid van de resul-
taten stemt de opdrachtgever in met deze benadering. 
Dat heeft tot gevolg dat gegevens uit andere regio's 
worden vergeleken met die uit de invoeringsregio. 
Ook worden data uit de voorgaande periode verge-
leken met gegevens die gedurende de invoeringspe-
node worden verzameld. 
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Een zekere beperking van de modelmatige 
benadering is de eis dat ook gegevens moeten worden 
verkregen over de mate waarin de rechtsbescherming 
is gewaarborgd. Dit kan slechts ten dele binnen het 
model gebeuren. Deze verbreding van de vraag-
stelling van de kant van de Hoofddirectie Organisatie 
Rechtspleging en Rechtshulp (HDORR) leidt echter 
niet tot een vertraging van het onderzoek, omdat de 
definitieve eindrapportage van dit onderdeel, het 
juridische onderzoek, niet gebonden is aan het door 
de begeleidingscommissie uitgezette tijdspad. Wet 
worden tussentijdse resultaten opgenomen in de 
rapportage van de evaluatie voor de commissie. 

Het plan van aanpak 

Alle bovengenoemde elementen worden uiteindelijk 
verwerkt in het eerder aangehaalde plan van aanpak. 
Dit bestaat uit twee onderdelen: 
- het algemeen plan voor het onderzoek, waarin de 
doelstelling van de evaluatie, operationalisatie, de 
opzet van het onderzoek en organisatie en planning 
worden beschreven; 
- de bijlagen: daarin worden naast een aantal 
algemene stukken, waaronder de begroting en 
voorbeelden van te leveren produkten, de opzetten 
van de diverse deelstudies gepresenteerd. 

De deelstudies zijn:. 
- de onderzoeken die betrekking hebben op de 
efficientie (het gaat daarbij om kwantitatieve studies 
naar de aard en de omvang van werklast voor en na 
de invoering van de wet); 
- het onderzoek naar de rechtsbescherming; 
- de bevolkingsonderzoeken naar de effectiviteit; 
- de bestuurskundige onderzoeken aangaande 
invoering en handhaving van de Wet Mulder. 

Het tijdsbestek 

In de aanvankelijk door HDORR van het Minis-
terie van Justitie voorgestelde aanpak van de 
evaluatie'° wordt gestreefd naar een eindrapportage 
van de evaluatie binnen zeven maanden na invoering 
van de wet in de startregio, dat wit zeggen in april 
1991. De begeleidingscommissie kan dan de minister 
in mei 1991 adviseren over de invoering in het 
volgende ressort in juni 1991. De invoering van de 
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wet in de regio Utrecht vindt uiteindelijk in 
september 1990 plaats. 

De onderzoekers hebben naast een organisatorische 
reden ook een methodologische reden om van dit 
tijdspad af te wijken. Het verkrijgen en bewerken van 
de vereiste gegevens, met name uit de geautomati-
seerde systemen, vragen een aanzienlijke hoeveelheid 
tijd. Het gaat immers om bestanden van de Rijks- en 
Gemeentepolitie, de Algemene Verkeersdienst, het 
OM en het CJIB. Voor een deel betreft dit data uit 
zowel de regio Utrecht als ook daarbuiten in verband 
met de vergelijking met het `oude' systeem. Daarnaast 
zijn de bestanden niet opgezet voor onderzoek maar 
voor administratieve doeleinden en in sterk van 
elkaar verschillende systemen opgeslagen. Bovendien 
moeten de diverse privacyvraagstukken worden 
opgelost. Het rapporteren zelf vraagt ook enige tijd 
waardoor uiteindelijk de meetperiode opnieuw wordt 
verkort. 

De methodologische reden voor een verandering 
van het tijdspad is dan ook de korte periode waarin 
de wet in werking is en waarop de evaluatie 
betrekking kan hebben. In de eerste maanden spelen 
naar verwachting aanloopproblemen een rol die de 
waarde en zeggingskracht van de gegevens beperken. 
Uiteindelijk zijn het derhalve slechts enkele maanden 
die kunnen worden geevalueerd en waarover kan 
worden gerapporteerd. Het voorstel van de onder-
zoekers is dan ook af te zien van een eindrapportage 
in april 1991, maar met een tussen-rapportage op dat 
moment genoegen te nemen. Dit voorstel is door de 
begeleidingscommissie overgenomen. De eindrap-
portage zal in oktober 1991 moeten plaats vinden. Op 
het verzoek om een evaluatieonderzoek in mei 1990, 
volgt in juni 1990 op basis van het in de begeleidings- 
commissie gepresenteerde plan van aanpak de 
opdracht tot uitvoering. 

Operationalisatie van het plan van aanpak 

Het plan van aanpak is het sturingsinstrument voor 
het onderzoek. Het geeft alle elementen aan die voor 
de onderzoekers van belang zijn bij opzet, uitvoering 
en rapportage van hun deelproject. Op basis van dit 
plan is een projectorganisatie opgezet, die de 
uitvoering van het plan begeleidt en bewaakt. Voor 
de evaluatie van de Wet Mulder zijn meer dan de 
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gebruikelijke maatregelen nodig om het plan tot een 
goed einde te brengen. In het navolgende worden de 
belangrijkste elementen beschreven: 
- opzet van de projectorganisatie; 
- selectie en begeleiding van de onderzoekers; 
- de planning; 
- sturing van de uitvoering van de evaluatie. 

Opzet van de projectorganisatie 

Het gaat bij deze evaluatie om een complexe, 
eenmalige onderneming. Ervaring met dergelijke 
ingewikkelde onderzoeken is slechts in beperkte mate 
aanwezig aan het begin van het project. Onduidelijk 
is aanvankelijk wie de eigenlijke opdrachtgevers zijn: 
de begeleidingscommissie, het projectteam, misschien 
ook HDORR. Niet duidelijk is waartoe de evaluatie 
uiteindelijk moet dienen: advies voor de verdere 
invoering van de wet of stopzetting daarvan, 
beschrijving van de gang van zaken om tegemoet te 
komen aan een algemene verplichting of zelfs 
advisering voor een algemenere toepassing van het 
administratieve recht. Misschien zelfs alles in een. 
Niet aangegeven zijn de criteria waaraan afgemeten 
moet worden of de wet succesvol werkt in de start-
regio. Wel zijn er landelijke criteria genoemd, maar 
die zijn amper te vertalen naar de specifieke omstan-
digheden in de startregio. Niet in laatste instantie is 
er ook geen onderzoeksteam dat in staat kan worden 
geacht het gehele gebied deskundig te bewerken. 

Kortom, alle ingredienten zijn aanwezig voor de 
veel gehoorde problemen van afwijkende 
opdrachten", zoals onder andere het uitlopen van 
opdrachten, het te duur worden ervan en het 
ongecontroleerde wijzigen van de doelstelling. 
Daarnaast kunnen conflicten tussen de participanten 
worden verwacht, omdat opdracht, taakverdeling en 
verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. De aange-
haalde auteur stelt dan ook terecht dat projectmatig 
werken voor de hand ligt indien: 
- het gewenste resultaat weliswaar niet volstrekt 
nieuw is, maar wel veel nieuwe elementen omvat; 
- men eenmalig een maximale prestatie moet 
leveren; 
- mensen uit verschillende vakdisciplines of vakge-
bieden dat resultaat samen moeten bereiken; 
- men over beperkte middelen beschikt om dat 
resultaat te bereiken.' 2  
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De evaluatie Wet Mulder is dan ook in een 
projectvorm gegoten en uitgevoerd. Daarbij is niet 
slaafs opgevolgd wat de handboeken over een 
dergelijke opzet voorstellen. Wel is een aantal veilig- 
heidsmaatregelen genomen om ondanks alle 
aanwezige faalfactoren tot een succes te komen. Door 
het hoofd van de Centrale Directie Wetenschaps- 
beleid en Ontwikkeling (CDWO) worden twee 
part-time projectleiders benoemd, namelijk een 
ervaren onderzoeker van het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) en 
een met ervaring in het onderzoekmanagement. De 
projectleiding wordt aanvankelijk door een secreta-
resse, later door een managementassistente bijgestaan. 
Een voor deze organisatie gebruikelijke onderzoekbe- 
geleidingscommissie wordt samengesteld onder 
voorzitterschap van het hoofd CDWO met daarin 
vertegenwoordigers van enkele betrokken organi-
saties, de begeleidingscommissie Wet Mulder en het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Haar functie is 
het begeleiden van het onderzoek via regelmatige 
besprekingen van de opzet, de stand van zaken en de 
(tussen-)rapportages. Bovendien wordt de project-
leiding door een externe deskundige op het gebied 
van projectmanagement bijgestaan. 

Selectie en begeleiding van de onderzoekers 

Een eerste taak voor de projectleiding na het 
formuleren van het plan van aanpak, waarin de 
eerder genoemde onduidelijkheden worden wegge-
nomen, is de selectie van de onderzoekers. Criteria 
voor de selectie zijn deskundigheid en voldoende 
beschikbaarheid om het onderzoek te kunnen 
uitvoeren. Zij moeten binnen de daarvoor toegemeten 
tijd en financiele middelen kunnen rapporteren. 

Slechts voor een deel van het kwantitatieve 
onderzoek, de werklastmeting, kan gebruik gemaakt 
worden van de deskundigheid van het WODC. 
Daarbij moet een van de projectleiders tevens als 
onderzoeker optreden, bijgestaan door een collega en 
de statistische afdeling van een universiteit. Voor het 
andere deel van de werklastmeting wordt een contract 
gesloten met een organisatieadviesbureau, dat over de 
vereiste deskundigheid blijkt te beschikken. Het 
bevolkingsonderzoek wordt aan een landelijk bureau 
uitbesteed dat op dit terrein een goede reputatie 
heeft. Voor het bestuurskundige evenals het juridische 
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onderzoek worden met universitaire instituten 
contracten gesloten. Zodoende moet worden samen-
gewerkt met drie universitaire instellingen en twee 
commerciele organisaties, naast het WODC. 

Een goede onderlinge afstemming van de twee 
kwantitatieve onderzoeken en, zoals gaandeweg blijkt, 
van het bestuurskundige en het juridische onderzoek 
is een voorwaarde voor het bereiken van het gewenste 
resultaat. Daarnaast bestaat de behoefte bij de onder-
zoekers van tijd tot tijd de stand van zaken op te 
maken en met elkaar over de gevonden resultaten van 
gedachten te wisselen. Daarvoor worden studiedagen 
georganiseerd. De projectleiding is spin in het web, 
vraagbaak en verzorgt de introducties. 

Voor het verkrijgen van de benodigde gegevens 
moeten afspraken worden gemaakt met de te 
benaderen instellingen bij justitie en politie. Daarbij 
is het van groot belang dat de ondervraagden bereid-
willig en voortvarend meewerken. Dit vereist een 
nauwgezette planning van de afspraken met de 
onderzoekers. Daarnaast is het belangrijk dat de 
onderzochten gemotiveerd blijven hetgeen met name 
door een goede introductie, snelle terugkoppeling van 
de resultaten, regelmatige contacten met de projeCtL 
leiding en goede informatie over het algehele 
onderzoek wordt bereikt. 

De planning 

Het gehele project staat onder de druk van de snel 
naderende datum van de interim-rapportage in april. 
Voor de projectleiding heeft dit tot gevolg, dat een 
nauwgezette planning van de deelprojecten moet 
worden opgezet en dat deze wordt bewaakt. 
Uitgaande van de einddatum is daartoe een schema 
ontworpen waarin de diverse fasen van de deelpro-
jecten worden vermeld. Met behulp van data voor de 
tussen-rapportages (A4-tjes) worden deze punten in 
de planning aangegeven. Tussentijdse voorstellen van 
deze opzet af te wijken worden beoordeeld op hun 
consequenties voor de interim-rapportage. 

Sturing van de uitvoering van de evaluatie 

Voor de sturing van de uitvoering van de evaluatie 
worden de boven beschreven middelen, het plan van 
aanpak, de contracten met de onderzoekers, de 
onderzoekbegeleidingscommissie en de planning 
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gebruikt. De kwaliteit van de resultaten wordt 
gewaarborgd door de inzet van deskundige 
begeleiders, hoogleraren op het betreffende 
vakgebied, en de onderlinge discussie over de resul-
taten. Door regelmatige presentaties van de tussen-
standen voor de begeleidingscommissie Mulder en 
het projectteam wordt tevens getoetst of verloop en 
doelstelling van het onderzoek overeenkomt met de 
bestaande verwachtingen bij de opdrachtgevers. De 
onderzoekbegeleidingscommissie levert in haar 
bijeenkomsten commentaren op de gang van zaken en 
de tussen-rapporten. Dit is een additionele kwaliteits-
toets. Voor de bewaking van het financiele budget is 
gebruik gemaakt van de regelmatige rapportages van 
de betreffende afdeling van de CDWO. 

Het interface-management 

Fen aspect dat bijzondere aandacht verdient in een 
dergelijk project is de communicatie tussen de 
projectleiding en de bij de evaluatie betrokken 
personen en instellingen. Het probleem bij een 
dergelijk groot aantal betrokkenen met zeer uiteenlo-
pende belangen en doelstellingen ligt voornamelijk in 
een steeds verder uithollen en zich verwijderen van 
de eigenlijke doelstelling van de evaluatie. Vanaf het 
begin is derhalve mede op advies van de externe 
deskundige door de projectleiding veel aandacht 
besteed aan het steeds opnieuw en eenduidig 
verwoorden van die doelstelling. Het kweken van het 
bewustzijn.voor een gezamenlijke taak te staan is van 
zeer groot belang voor het synergetisch samenwerken 
van alle betrokkenen en voor het uiteindelijke succes 
van het project. Dit complex van communicatie-
activiteiten wordt interface-management genoemd. 
Met de communicatie wordt de interface tussen de 
projectleiding en de betrokkenen gevormd teneinde 
het project op het vooraf uitgezette pad te houden. 

Naast de genoemde geregelde besprekingen wordt 
een Evaluatiebulletin uitgegeven in een oplage van 
250. Dit bulletin verschijnt circa eenmaal in de zes 
weken onder redactie van de projectleiding, geprodu-
ceerd door de directie Voorlichting van het Ministerie 
van Justitie. Het is bestemd voor iedereen die 
betrokken is bij het evaluatieonderzoek, namelijk 
onderzochten, beleid en onderzoekers. Hierin wordt 
in het kort een overzicht gegeven van de stand van 
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zaken van het onderzoek, tussentijdse resultaten en 
een schema van de formele organisatie van het 
onderzoek. Het lijdt geen twijfel gezien de reacties 
dat een dergelijk instrument van grote waarde is. 

Terugkoppeling van de resultaten naar het beleid 

Er is een aantal afspraken met de opdrachtgevers 
gemaakt over de rapportage. Naast de interim- en 
eindrapportage bestaat juist bij deze evaluatie 
behoefte aan tussentijdse berichtgeving over de stand 
van zaken. Immers de evaluatie vindt tijdens de 
invoering van de wet plaats. Aanwijzingen voor 
noodzakelijke aanpassingen moeten snel worden 
verkregen. Aangenomen wordt dat belangrijke 
problemen voor een verdere invoering van de wet 
spoedig zichtbaar zullen worden. In een dergelijke 
situatie moet de begeleidingscommissie in staat 
worden gesteld te intervenieren. Dergelijke situaties 
hebben zich nog niet voorgedaan. 

Navolgend wordt een drietal aspecten nader 
beschreven dat van belang is gebleken bij de terug-
koppeling. Het gaat daarbij om de snelheid van terug-
koppeling, de mate van verspreiding van de tussen-
tijdse bevindingen, de geldigheidsduur en vorm 
waarin wordt gerapporteerd. 

Snelheid van terugkoppeling 

Tijdens het onderzoek rijst een aantal problemen, 
dat een snelle rapportage bedreigt. De grootste 
moeilijkheden ontstaan rond de gegevens uit de 
geautomatiseerde systemen. De privacy-voorschriften 
vormen daarbij een eerste struikelblok. Om 
toestemming te verkrijgen voor het gebruik van 
gegevens uit de bestanden, moeten diverse instanties 
worden benaderd. Telkens moet uitvoerig worden 
uitgelegd en gedocumenteerd waartoe het onderzoek 
dient en dat aan alle eisen van privacy-bescherming is 
voldaan. Daarnaast is men in veel gevallen niet 
eerder met een dergelijke vraag geconfronteerd. 

Een en ander brengt onzekerheid met zich mee en 
men wil eerst ruggespraak kunnen houden, waardoor 
veel kostbare tijd verloren gaat. Tenslotte blijkt dat 
niet iedere systeembeheerder even gemakkelijk kan 
voldoen aan het verzoek om gegevens. Hierbij spelen 
verschillen tussen zijn systeem en dat van de onder- 
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zoeker en onvoldoende bekendheid met de mogelijk-
heden van het eigen systeem een rol. Een ander 
voorbeeld voor de gerezen problemen is de noodzaak 
de werklastmeting in de startregio met een maand nit 
te stellen. De voor de nieuwe wet nodige gewennings-
periode blijkt !anger te zijn dan was voorzien. Het 
uitstel is derhalve vereist om een betrouwbaar beeld 
te kunnen verkrijgen. Ondanks deze moeilijkheden 
treedt geen vertraging van de interim-rapportage op. 

Naast de interim-rapportage zijn tussentijdse 
berichtgevingen wel in het belang van de opdracht-
gevers, niet echter van de onderzoekers. Deze komen 
daardoor namelijk voor de vraag te staan of zij 
daardoor niet interventies gedurende het onderzoek 
veroorzaken. Meten en evalueren zij vervolgens niet 
ook deze interventies, die het gevolg zijn van hun 
berichtgeving? Wellicht wordt zodoende het 
onderzoek zelf deel van het invoeringsproces van de 
wet. In laatste instantie betekent dit dat het evaluatie-
onderzoek integraal onderdeel is van de invoering 
van de wet. Voor dit probleem, dat wel wordt gesig-
naleerd, is geen oplossing gevonden. 

Denkbaar is om in voorkomende gevallen te 
overwegen of niet een tweede evaluatie zou moeten 
worden opgezet die op haar beurt het gehele proces, 
inclusief het evaluatieonderzoek, tot onderwerp heeft. 
De resultaten daarvan zouden in dat geval uiteraard 
niet bekend mogen worden Ito& het afsluiten van het 
evaluatieonderzoek. 

Mate van verspreiding 

Een ander aspect is de verspreiding van de infor-
matie. Bereiken de resultaten uitsluitend diegenen 
waarvan interventies worden gevraagd, zoals de 
begeleidingscommissie en het projectteam, dan kan 
van sturing worden gesproken. Een geheel andere 
situatie ontstaat, als ook daarbuiten tijdens de 
invoering op de resultaten wordt geanticipeerd. Het 
bekende fenomeen van de 'self-fulfilling prophecy' 
treedt dan in werking en van sturing kan geen sprake 
meer zijn. 

Voor opdrachtgevers is dit vaak een reden voor hen 
ongunstige resultaten niet bekend te maken. Voor de 
onderzoeker is van belang of veranderingen nog 
tijdens het onderzoek plaatsVinden. Is dat het geval, 
dan tast dit mogelijk de waarde van zijn resultaten 
aan, omdat deze, zoals gezegd, mogelijk hun 
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geldigheid verliezen en verdere metingen worden 
beinvloed. De andere situatie, namelijk publikatie na 
afsluiting van het onderzoek, streeft de onderzoeker 
na in verband met de discussie van zijn onderzoek in 
de wetenschappelijke fora, een discussie die hij juist 
wenst. 

Een voorbeeld. Een van de doelstellingen van de 
wet is het vergroten van de effectiviteit. Dat wil 
zeggen dat met de wet gedragsverandering in richting 
van normconform handelen wordt nagestreefd. Publi-
katie van de resultaten van het onderzoek kan van 
invloed zijn op deze gedragsverandering. Mutatis 
mutandi geldt dit ook voor de efficientiedoelstelling. 
Ook hier heeft het bekend maken van de resultaten 
invloed op het gedrag van de medewerkers in de 
diverse organen. 

Geldigheidsduur 

Een derde aspect, samenhangend met tijdstip en 
verspreiding, is de geldigheidsduur van de resultaten. 
Dit betekent, dat wordt bepaald wat, gezien de 
geldigheidsduur van de resultaten, het beste moment 
voor publikatie en verspreiding is. In de invoerings-
regio gelden specifieke omstandigheden en er worden 
door de invoerders bepaalde ervaringen opgedaan. 
De specifieke omstandigheden kunnen de resultaten 
van de evaluatie weliswaar in belangrijke mate 
benvloeden, maar hebben slechts betekenis voor de 
invoeringsregio. De zo verkregen, sterk aan de 
specifieke situatie gebonden, resultaten staan 
derhalve geen uitspraken toe over de invoering in 
andere regio's. Publikatie van de resultaten met het 
doel veranderingen te kunnen realiseren moet dan 
ook op een moment plaats vinden, dat dit 
doeltreffend is. Ook geldt dat sommige resultaten snel 
verouderen, doordat men na de ervaringen tijdens de 
invoering in de eerste regio het een en ander heeft 
aangepast. 

Bij de invoering in Utrecht blijkt bijvoorbeeld dat 
er geen uitvoeringsregels bestaan voor de meeste 
politiekorpsen. Deze worden gaandeweg de invoering 
opgesteld. Meestal doet elk korps dat voor zich. Dit 
wordt als een ongewenste situatie beschouwd. In de 
volgende regio's zal men van deze ervaringen leren en 
een andere benadering voor staan. Het spreekt 
vanzelf dat voor de beleidmakers de informatie over 
de ontbrekende uitvoeringsregels in de tijd slechts 
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zeer beperkte betekenis heeft. 
Voor de evaluatie Wet Mulder is deze timing in 

meerdere opzichten van belang. De opdrachtgevers 
willen immers zowel gegevens over de feitelijke 
invoering en werking, die hen in staat stelt de 
minister over verdere invoering in al dan niet 
gewijzigde vorm te adviseren, alsook meer algemene 
informatie die bruikbaar is voor toekomstige wetge-
vingsprojecten. Informatie die voor de zeer korte 
termijn van belang wordt geacht, moet, gezien vanuit 
het beleid, zo snel mogelijk toegankelijk worden 
gemaakt om in de verder invoering aanpassingen 
mogelijk te maken, desnoods tijdens het lopende 
onderzoek. 

De resultaten verkregen tijdens de evaluatie van de 
invoering van de wet bij de politie worden voor de 
politie van algemeen belang geacht. De betreffende 
bevindingen zijn derhalve landelijk onder de politie 
verspreid nog voordat het interimrapport is aange-
boden aan de begeleidingscommissie. In het licht van 
het voorgaande is het overigens de vraag of deze 
aanpak efficient is, omdat in het eerstvolgende ressort 
reeds aanpassingen zullen plaats vinden, die de 
bevindingen voor een deel ongeldig maken voor de 
overige ressorten. Voor het onderzoek is dit van 
geringe betekenis omdat dit deel voor de startregio is 
afgesloten. 

Vorm 

Een afzonderlijk probleem is de vorm waarin wordt 
gerapporteerd. Gezien de vele deelprojecten dreigt 
het gevaar, dat de opdrachtgever wordt overstelpt met 
detailinformatie, die hem het zicht ontneemt op het 
uiteindelijke antwoord op zijn vraag. Hier ligt een 
taak voor de projectleiding. Deze bestaat in het 
integreren van de deel-resultaten in ten - liefst kort - 
rapport. Dit vereist een herbezinning op de beleids-
vraag en een terugvertaling van de onderzoeksresul-
taten in beleidstermen. Met name dit rapport is de 
basis voor de adviezen die de opdrachtgever aan de 
minister uitbrengt. Het interimrapport" beschrijft 
derhalve slechts in zeer verkorte vorm de deel-resul-
taten. Deze worden vervolgens beschreven in termen 
van de doelstellingen van de wet en niet in termen 
van de onderzoeksopzet. Afgesloten wordt het 
interim-verslag met een aantal kanttekeningen, dat 
voor de beoordeling van de betekenis en waarde van 
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de gegevens van belang wordt geacht. De overhan-
diging van dit rapport, waaraan de deel-rapporten als 
bijlagen zijn toegevoegd, aan de begeleidingscom-
missie wordt vergezeld van een mondelinge presen-
tatie en beantwoording van vragen. Daarmee is de 
eerste cyclus van beleidsvraag via onderzoek naar 
beleidsantwoord afgesloten. 

Conclusies 

Evaluatieonderzoek tij dens de invoering van een 
wet vormt een belangrijke bron voor het beleid dat 
over de verder invoering van de wet moet beslissen. 
In feite moet worden gesteld dat een dergelijke 
evaluatie onderdeel is van de invoering. De conse-
quentie van deze zienswijze is niet alleen dat met de 
evaluatie in een zo vroeg mogelijk stadium van de 
opzet van een wet rekening moet worden gehouden, 
maar ook dat daarmee een aantal methodologische 
problemen worden opgeroepen, die in het hier 
beschreven onderzoek weliswaar niet konden worden 
opgelost, maar waarvoor een oplossing denkbaar is. 

Een centrale plaats heeft de communicatie in een 
invoeringsevaluatie. Een voortdurende rapportage 
van de tussentijdse bevindingen helpt de invoering 
haar doelstellingen te realiseren. De onderzoeker kan 
gedurende het onderzoek controleren of hij zich nog 
steeds binnen de oorspronkelijke doelstelling 
beweegt. Zeker bij een multidisciplinaire benadering 
is het coordinatievraagstuk van groot belang. Daarbij 
staat speelt een geregelde discussie tussen de diverse 
disciplines tijdens het onderzoek een belangrijke rol. 
Voor een dergelijk onderzoek blijkt een projectmatige 
benadering noodzakelijk te zijn. 

Noten 

' De noodzaak voor de wetgever 
goed op de hoogte te zijn van de 
betekenis van een wet voor de 
samenleving en meer in het 
algemeen van de maatschappelijke 
processen die met een wet in 
geordende banen worden geleid of 
gehouden wordt in de recent 
verschenen nota Zicht op 
wetgeving aangegeven. Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, 

vergaderjaar 1990-1991. 22008, 
Zicht op wetgeving, nrs. 1-2, p. 11. 
2  Voor de strafrechtelijke situatie 
wordt dit geexpliciteerd in de nota 
Strafrecht met beleid. Strafrecht 
met beleid. Beleidsplan openbaar 
ministerie 1990-1995, uitgebracht 
door het openbaar ministerie, 
1990, p. 21. 
3  Zicht op wetgeving, o.c., p. 39. 
4  Tweede Kamer, vergaderjaar 
1987-1988, 20329, no. 3, Memorie 
van Toelichting, p. 6. 
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5  flit is onder andere gebeurd in 
de Reader Symposium De Wet 
Mulder in perspectief; van straf-
recht naar administratief recht, 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 
1990. 

S. Eschen, M.M. Kommer, 
Evaluatie werking Lex Mulder in 
startregio, Plan van aanpak, minis-
terie van Justitie, Interne nota, 13 
juli 1990. 
' Tweede Kamer, Kamerstukken 
20329, nr. 3, o.c., p. 3. 
° J.H.A. Steenbrink, De invoering 
van de Wet Mulder, Trema, 
Tijdschrift voor de rechterlijke 
macht, oktober 1989, pp. 287 e.v. 

Eindrapport Definitiestudie Wet 
Mulder, Ministerie van Justitie, 
Hoofddirectie Organisatie Rechts-
pleging en Rechtshulp, 
Projectteam Wet Mulder, 16 
december 1988; Eindrapport 
Analyse en Ontwerp, Ministerie 
van Justitie, HDORR, Projectteam 
Wet Mulder, 31 augustus 1989. 
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" J. Steenbrink, Evaluatieplan 
Wet Mulder in eerste regio, 
Interne nota, Projectteam Wet 
Mulder, 28-02-90. 
" G.W.J.M. Wijnen, Essenties van 
projectmatig werken. In: G.P. 
Groote, C.J. Sasse, P. Slikker 
(red.), Projecten leiden. Methoden 
en technieken voor projectmatig 
werken, Utrecht, 1990, p. 23. 
" Ibidem, pp. 23-24. 
" S. Eschen, M.M. Kammer, 
Evaluatie invoering Wet Mulder. 
Eerste resultaten van het 
evaluatie-onderzoek. Interimrap-
portage. Den Haag, april 1991. 



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. 5, 1991) is Legislation and evaluation. 

G.J. Veerman 
The law-evaluation paradox 
The law-evaluation paradox contains two observa-

tions. On one hand many laws are, in the era of 
policy and cybernetics, evaluated by means of social 
scientific research, law-evaluation has been 
proclaimed on a wide scale On the other hand 
research learns that the results of evaluation-studies 
don't lead to many factual changes in the evaluated 
laws. Where law-evaluation is part of the political 
process of law-making, this paradox can be under-
stood by the dynamics of that process. The function 
of asking for an evaluation is not only to know more 
about the subject, to reduce uncertainties, but also to 
obtain a delay of the political subject in order to 
remove it from the political or law-giving-agenda's or 
to let the conflicting parties get used to each others 
opinions. Another function, especially of ex post-
evaluations, is to obtain the support of hesitating 
m.p.'s: they will give their support to the draft 
regulation on the condition of an evaluation of it. 
Those alternative functions will not immediately lead 
to the use of the results of those evaluations. From 
studies on the use of research-results we learn that 
the most hriportant factor for the use of these results 
in policy and politics are the interests of the policy- 
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makers themselves. Because law-making is a political 
process and both the asking for evalution and the use 
of its results are a function in that proces, the 
paradox will remain. From the point of view of giving 
good weight to all aspects in that process, evalua-
tions, ex post or ex ante, can be usefull while 
preparing laws. What will be done with the results is 
the responsability of the policy-makers. If one also 
wants to take into account the use of the 
evaluation-results, it's better to invest in ex ante-
evaluations than in ex post-evaluations. 

I.C. van der Vlies 
The soft core of legislation 
At stake is the legal quality of legislation, i.e. acts 

of parliament. The legal quality of legislation has 
become a problem since the production of laws has 
multiplied. Still, good quality of legislation is 
essential for the quality of the jurisprudence and 
therefore for the rights of individuals. The juris-
diction is even more dependent on the quality of laws 
than it used to be. Laws have been narrowing the 
possibilities of the judges to do justice in individual 
cases: the judge has to follow the written laws, all of 
them. Only few criteria exist to guide the legislator in 
making laws of good quality. International treaties 
can be mentioned. So, to improve the quality of 
legislation standards have to be developed. However 
this will not be enough. It is also necessary to put 
forth a method that forces the legislator to commit 
himself to these standards. 

Ph. EijIander 
The political dimension of legislation 
The political dimension in legislation is a consider-

able factor in the process of the accomplishment of a 
law. A draft which meets high standards of economic, 
judicial and technical quality but fails political 
support, will not lead to result. That is why it is 
important to consider the political constraints in the 
process of legislation. Politics has its own rationalism. 
Divergent interests and arguments are at issue in the 
political process. In this article attention is paid to 
the influence of Dutch parliament in the process of 
legislation. To reach a legislation policy which 
contains a selective use of legislation that links up 
with social reality, supposes that politics and 

116 	Justkiele Verkenningen, jrg. 17, nr. 5, 1991 



government are really concerned with the effects of 
their decisions. 

J. H. van Kreveld 
The role of the Ministry of Justice in the Dutch 

Legislative process 
While the quantity of Dutch legislation is 

increasing, its quality is decreasing. As a result the 
Minister of Justice has been charged with some 
responsibility for the legislation orinigating from any 
Department. He has the first responsibility for the 
establishment of the General legislation policy of the 
Dutch cabinet, aimed at the improvement of the 
legislation from a point of view of law, effectiveness 
and efficiency. In pursuance of this the general 
legislation policy has also to be directed at the 
improvement of the legislative process. Besides, the 
acts of parliament that any minister will introduce 
and the regulations he is going to establish have to be 
examined by the Minister of Justice before they are 
submitted to the cabinet. His examination of these 
draft bills or regulations covers their lawfulness and 
realization of legal principles, its effectiveness and 
efficiency, subsidiarity and proportionality, the possi-
bility to execute and enforce the law, its consistency 
with other laws and the simplicity, clarity and 
comprehensibility of the legislative drafts. He can not 
examine every act or regulation and therefore has to 
make a selection. A very few more drastic acts will be 
examined by the Committee for the Examination of 
Legislative Projects (set up by the Prime Minister and 
the Minister of Justice) headed by an independent 
chairman and consisting of the top civil, servants of 7 
Ministries. The Cabinet has to be informed about the 
judgement of the Minister of Justice and the eventual 
judgement of the Committee about the quality of the 
proposal. If the Minister of Justice considers an act 
to be of bad quality, he has no power to veto. He has 
to convince the Minister in question or, if this does 
not succeed, the Cabinet. Essential in the described 
process is a cooperative attitude from both sides and 
the willingness of the Ministry of Justice to always 
think of alternative solutions if the proposed act or 
regulation seems to be defective. 
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S. Eschen 
Example of the evaluation of law; the introduction 
of the Lex Mulder 
The evaluation of the regionwise introduction, in 

the starting region, of a new law in the Netherlands 
concerning a different approach of people violating 
certain traffic rules, is an interesting example of a this 
type of research. It shows how a multidisciplinary 
research-project has been conducted, within twelve 
months, which had to give important contributions to 
the final decision of the Minister of Justice as to how 
to proceed with the introduction of that law - if at all 
- in the whole country. The specific problems with 
regard to the conception of the design, the planning 
and the access to databanks are described. Attention 
is paid to the fact that this kind of research, during 
the introduction of the law, becomes part of that 
introduction and that therefore the findings, which 
had to be reported during the project, are intervening 
the measurements. This causes considerable methodo-
logical problems. A solution to these problems is 
suggested. 
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Literatuuroverzicht 

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 aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrif-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te teen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-370 65 53 
(E.C. van den Heuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-370 66 56 (E.M.T. 
Beenakkers). 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Algemeen 

1 
Blumberg, M., D. Langston 
Mandatory HIV testing in 
criminal justice settings 
Crime and delinquency, 37e 
jrg., nr. 1, 1991, pp. 5-18 

Met de komst van medische 
technieken om seropositieven op 
te sporen gingen er ook stemmen 
op om bepaalde groepen mensen 
verplicht te testen onder auspicien 
van het systeem van strafrecht. De 
auteurs gaan na wat de voordelen 
zijn van een veplichte Aids-test bij 
verschillende groepen mensen 
binnen het strafrechtssysteem. Het 
doel is te bepalen of deze 
voordelen opwegen tegen het 
nadeel inbreuk te maken op de 
privacy van mensen. Het 
onderzoek richt zich op de 
volgende groepen: mensen die 
beschuldigd of veroordeeld zijn 
voor verkrachting; individuen die 
betrokken zijn bij bepaalde 
vormen van geweldpleging; 
gevangenen en wetsovertreders die 
door reclasseringsambtenaren 
begeleid worden. Het blijkt dat in 
de meeste gevallen verplicht testen 
niet gerechtvaardigd is. Vaak 
wordt er om een test gevraagd in 
gevallen waarbij er sprake is van 
weinig tot geen risico op 
besmetting met het virus. Daarbij 
komt nog dat het verplicht testen 
van daders geen definitieve infor-
matie verschaft aan slachtoffers, 
omdat seropositieve daders het 
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virus niet automatisch 
overbrengen. Ook het slachtoffer 
zal moeten worden getest om 
zekerheid te krijgen. Ook blijkt 
dat er veel geldige bezwaren zijn 
aan te voeren tegen het testen van 
alle gevangenen en/of personen 
die worden begeleid door de 
reclassering als algemeen principe. 
Met literatuuropgave. 

2 
Chicknavorian, E.D. 
House arrest; a viable alternative 
to the current prison system 
New England journal on 
criminal and civil confinement, 
16e jrg., nr. I, 1990, pp. 53-66 

Huisarrest is volgens de auteur 
een bruikbaar alternatief voor 
gevangenisstraf. Onder meer is het 
goedkoper dan detentie. Ook de 
sociale voordelen zijn aanzienlijk. 
Zo worden de sociale banden van 
de veroordeelde niet verbroken. 
Ook wordt het corrumperende en 
stigmatiserende effect van een 
verblijf in de gevangenis 
voorkomen. Voordeel van 
huisarrest is verder dat het flexibel 
kan worden toegepast, al dan niet 
in combinatie met andere straf-
rechtelijke sancties. Nadelen van 
huisarrest zijn er echter ook. Zo 
kan men zich afvragen of 
huisarrest - zeker bij betrekkelijk 
luxe leefomstandigheden - wel 
een sanctie is die opweegt tegen 
het gepleegde misdrijf. Ook kan 
men zich afvragen of in dergelijke 
omstandigheden het afschrik-
wekkend effect wel zo groot is. 
Een nadeel is verder dat huisarrest 
niet alleen gebruikt gaat worden 
als een alternatief voor vrijheids-
straf, maar ook als alternatief voor 
bijvoorbeeld reclasseringstoezicht. 
Aan het slot van het artikel gaat 
de auteur nog in op de vraag of 
het toezicht op huisarrest niet 
strijdig is met het grondwettelijke 
recht van burgers op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. 

De conclusie is van niet, maar de 
ontwikkeling van moderne 
elektronische toezichttechnieken 
moet wel nauwlettend in het oog 
worden gehouden. 
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3 
Gaylord, M.S., J.E. Galliher 
Riding the underground dragon: 
crime control and public order on 
Hong Kong's Mass Transit 
Railway 
The British journal of crimi-
nology, 31e jrg., nr. 1, 1991, 
pp. 15-26 

Om het immense autoprobleem in 
Hong Kong, waar de bevolkings-
dichtheid het hoogst is van de 
bele wereld, op te lossen heeft de 
overheid de 'Mass Transit 
Railway', (MTR) aan laten leggen. 
Dit ondergrondse net bestaat 
momenteel uit drie lijnen en 38 
stations en heeft een lengte van 
ruim 40 kilometer. Het meest 
unieke aan de `MRT', is het feit 
dat er nauwelijks sprake is van 
criminaliteit, hoewel er zeer veel 
mensen gebruik van maken en er 
erg weinig politiemensen patrouil-
leren. De auteurs gaan na welke 
factoren bijdragen tot een zo laag 
criminaliteitscijfer. De onder-
zoeksresultaten zijn gebaseerd op 
vijf maanden praktijkonderzoek. 
Er werden o.a. interviews, 
bestaande uit open vragen, 
gehouden met verscheidene .  
groepen verantwoordelijken en 
passagiers. Officiele statistieken, 
politie-rapporten en trainingsma-
teriaal werden bestudeerd. 
Kranten werden geraadpleegd en 
er werden ter plekke observaties 
verricht. Het lage criminaliteits-
cijfer wordt toegeschreven aan de 
volgende drie factoren. De aard 
van de samenleving in Hong 	. 
Kong, waarbinnen criminaliteits-
cijfers in het algemeen laag zijn. 
De werkwijze van de 
`MTR'-politie, waardoor zo snel 
en efficient mogelijk kan worden 



gereageerd op een verzoek tot 
assistentie. En tenslotte het goed 
doordachte ontwerp van zowel de 
stations als de treinstellen, 
waardoor crimineel gedrag wordt 
ontmoedigd. 
Met literatuuropgave. 

4 
Grabosky, P.N. 
Citizen co-production and 
corruption control 
Corruption and reform, 5e jrg., 
nr. 2, 1990, pp. 125-151 

De auteur benadrukt het belang 
van samenwerking tussen overheid 
en burgers om corruptie te 
bestrijden. Eerst wordt ingegaan 
op enkele voorbeelden van deze 
samenwerking op het gebied van 
de rechtshandhaving. De auteur 
ziet participatie en waakzaamheid 
van burgers als belangrijke 
middelen om een klimaat van 
apathie, zo kenmerkend voor 
corruptie en andere verboden 
activiteiten, te ondermijnen. 
Actieve burgers vormen de basis 
voor een maatschappelijke mobili-
satie en een participatoire 
democratie. De auteur pleit voor 
morele en materiele stimulansen 
om burgers er toe te bewegen 
informatie te verstrekken. De 
wettelijke mogelijkheden van 
burgers om een gerechtelijke 
vervolging in te stellen moeten 
verruimd worden. De auteur 
beargumenteert ook waarom 
tegenstanders van de samenwer-
kingsgedachte ongelijk hebben. 
Tot slot waarschuwt de auteur dat 
een overmatige publieke partici-
patie kan leiden tot uitholling van 
bepaalde menselijke waarden en 
mensenrechten, en bespreekt hij 
enkele voorwaarden om een 
acceptabel maatschappelijk 
evenwicht te creeren. 
Met literatuuropgave. 

5 
Groot-van Leeuwen, L.E. de, 
C.C.M. Kester e.a. 
De loopbaanontwikkeling van 
vrouwen en mannen in de 
rechterlijke macht: beeld en 
werkelijkheid 
Mens en maatschappij, 66e jrg., 
nr. 1, 1991, pp. 54-64 

Er wordt vaak gedacht dat het 
aantal vrouwen en mannen in de 
rechterlijke macht gelijk is. Dit 
roept de vraag op, hoe het nu echt 
is gesteld met de vertegenwoor-
diging van vrouwen in de 
rechterlijke macht. Komen beeld 
en werkelijkheid met elkaar 
overeen? In dit artikel wordt met 
behulp van de resultaten van een 
prornotie-onderzoek, antwoord op 
deze vraag gegeven. De conclusie 
is, dat, ofschoon de deelname van 
vrouwen aan de rechterlijke macht 
is toegenomen in de afgelopen 
decennia en er ook positieve 
structurele wijzigingen hebben 
plaatsgevonden, de loopbaanwer-
kelijkheid voor vrouwen in de 
rechterlijke macht anders is dan 
door veel leden uit de beroeps-
groep wordt gedacht. Vrouwen 
zijn nog ondervertegenwoordigd 
in alle functies, zij bekleden 
vooral de lagere functies en 
maken, althans binnen de zittende 
magistratuur, langzamer carriere. 
Door dit laatste is het vermin-
deren van de verticale segregatie 
niet alleen een `kwestie van tijd', 
maar wordt verticale segregatie 
een permanent verschijnsel. 
Met literatuuropgave. 

6 
Renzema, M., D.T. Skelton 
Use of electric monitoring in the 
United States; 1989 update 
NIJ reports, nr. 222, 1990, 
pp. 9-13 

Voor de derde keer sinds de 
invoering van het gebruik van 
electronisch toezicht in de 
Verenigde Staten, is er een 

Literatuuroverzicht 	 121 



landelijk survey-onderzoek 
verricht. In het artikel worden 
enkele bevindingen uit het derde 
onderzoek, dat plaatsvond in 
februari 1989, weergegeven. 
Electronisch toezicht werd 
toegepast in 37 staten en op 6490 
wetsovertreders. Er is sprake van 
toename. Aanvankelijk vond 
toepassing meestal plaats bij 
voorwaardelijk veroordeelden, nu 
bij meerdere categorieen wetsover-
treders en in meerdere fasen van 
de procesgang. Op overtredingen 
wordt over het algemeen flexibel 
gereageerd. Ruim twee derde van 
de programma's brengen bij de 
gebruiker kosten in rekening voor 
het gebruik van de benodigde 
apparatuur. Bovendien moeten 
gebruikers een vaste verblijfplaats 
hebben. Criteria als het hebben 
van een baan en een telefoon 
worden echter niet overal strikt 
gehanteerd. Electronisch toezicht 
heefl niet tot verlies van arbeids-
plaatsen geleid bij instellingen. De 
gemiddelde leeftijd van de 
personen onder toezicht was 29 , 
jaar en iets meer dan 10% is 
vrouw. Er is sprake van dispro-
portionele toename van electro-
nisch toezicht bij jonge wetsover-
treders en met name vrouwen. Er 
wordt een overzicht gegeven van 
de aard van de delicten waarop 
electronisch toezicht volgt. In 
1987 vormde rijden onder invloed 
de grootste categoric, nu inbraak. 
De kans op succesvolle beein-
diging van de toezichtperiode 
neemt toe met de duur ervan. De 
gemiddelde duur bedraagt 79 
dagen. Het percentage succesvolle 
beeindigingen ligt voor alle 
toepassingen op ongeveer 75%. De 
kwaliteit van de apparatuur 
verbetert en men verwacht voort-
durende groei van het aantal 
toepassingen. 
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7 
Robert, Ph. 
The sociology of crime and 
deviance in France 
The British journal of crimi-
nology, 31e jrg., nr. 1,1991, 
pp. 27-38 

Hoewel Frankrijk een ruime 
bijdrage geleverd heeft aan het 
ontstaari van criminologisch 
onderzoek in de 19e eeuw hebben 
de ontwikkelingen op dit gebied 
lange tijd stilgestaan. Zeker 
gedurende twee derde van deze 
eeuw werd misdaad beschouwd 
als een bijzondere gedragsvorm 
met een bepaalde sociale achter-
grond en vnl. dit aspect werd 
onderzocht door allerlei verschil-
lende disciplines. Een hernieuwde 
belangstelling voor een meer 
gevarieerde benadering ontstond 
in de jaren zeventig, waarschijnlijk 
gestimuleerd door ovemame van 
Engelse en Noordamerikaanse 
inzichten. Er ontwikkelden zich 
twee onderzoeksrichtingen, nl. de 
sociologie van de sociale represen-
taties met aandacht voor 
bijzondere onderwerpen als 
slachtofferstudies en analyse van 
instituties en processen, terwij1 er 
de laatste jaren bovendien weer 
meer belangstelling is voor het 
historisch aspect. De auteur 
constateert dat er een positieve 
ontwikkeling gaande is waarbij 
het gebrek aan diversiteit en aan 
evenwicht tussen gefundeerd 
onderzoek en suggestieve 
hypothesen, evenals de 
onwetendheid over elkaars werk 
afgenomen is. Tegelijkertijd zijn 
een betere kennis van buiten-
landse gespecialiseerde literatuur 
en een nauwere onderlinge samen-
werking tussen verschillende disci-
plines toegenomen. 
Met literatuuropgave. 



8 
Wiewel, P.G. 
De beslissing tot vervolging is 
bestuur 
Delikt en delinkwent, 21 e  jrg., 
nr. 1, 1991, pp. 7-15 

Het arrest van 19 juni 1990 maakt 
duidelijk dat het OM principieel 
geen andere positie heeft dan een 
ander overheidsorgaan. De 	. 
beslissing tot vervolging is een 
daad van bestuur, die door de 
rechter als zodanig kan worden 
beoordeeld. Juist omdat de rechter 
gebonden is aan het beslissings-
kader, dat hem zoals de praktijk 
ook uitwijst, stuurt naar een 
veroordeling, is de rechterlijke 
terughoudendheid bij de beoor-
deling van de ontvankelijkheid 
misplaatst. Of de Hoge Raad die 
consequentie, in voile omvang, zal 
trekken valt te betwijfelen. De 
discussie over de inhoud en 
betekenis van bestuurlijke begin-
selen voor de strafrechtstoe-
passing, met name voor het 
vervolgingsbeleid, zal in ieder 
geval een andere wending moeten 
nemen. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

9 
Bakels, F.B. 
lets over de art. 89 en 90 Sv 
Nederlands juristenblad, 66e 
jrg., nr. 7,1991, pp. 287-294 

In deze bijdrage worden enige 
opmerkingen gemaakt over 
schadevergoeding op grond van 
de artt. 89 en 90 Sv. wegens recht-
matig toegepaste, maar op grond 
van de afloop van de strafzaak 
achteraf onjuist gebleken 
voorlopige hechtenis. De vage 
norm, dat schadevergoeding 
steeds plaatsvindt Indien en voor 
zover daartoe gronden van . 
billijkheid aanwezig zijn' dient in 

de rechtspraak aan de hand van 
geobjectiveerde maatstaven te 
worden geconcretiseerd. Daarbij 
dient ervan te worden uitgegaan, 
dat in dit soort gevallen in 
beginsel schadevergoeding 
behoort te volgen. De uitzonde-
ringen op deze hoofdregel kunnen 
in twee categorieen worden onder-
verdeeld. Ook worden twee 
gevalsgroepen genoemd, die op 
zichzelf juist niet voldoende zijn 
om schadevergoeding te weigeren. 
Daartussen wordt een door het 
Minelli-arrest van het Europese 
Hof geInspireerd (mogelijk) 
overgangsgebied gesignaleerd. 
Van al die rubrieken worden aan 
de rechtspraak ontleende 
voorbeelden gegeven. Tenslotte 
wordt aandacht besteed aan het 
recente arrest HR. 14 november 
1989, NJ 1990, 274. 
Met literatuuropgave. 

10 
Bell, V. 
Beyond the 'thorny question'; 
feminism, Foucault and the 
desexualisation of rape 
International journal of the 
sociology of law, 19e jrg., nr. 1, 
1991, pp. 83-100 

Moet verkrachting als een 
seksueel- of als een gewelds-
misdrijf beschouwd worden? In 
dit artikel gaat de auteur na waar 
de knelpunten in dit soort 
discussies liggen. Als basis 
daarvoor gebruikt zij de verschil-
lende. ideeen van Foucault, Plaza 
en de vroege feministen. Foucault 
beschouwt verkrachting als een 
geweldsmisdrijf, vermijdt het 
machtsaspect en ziet seks vnl. 
anatomisch, waarbij hij geen 
onderscheid maakt tussen seksuele 
organen en andere lichaamsdelen. 
Volgens Plaza heeft verkrachting 
wel met seks en de machtsverhou-
dingen tussen de seksen te maken. 
Het is meer dan alleen maar een 
geweldsmisdrijf. Het , gaat niet om 
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de biologische seks, maar om de 
intermenselijke relaties van 
betrokkenen. De feministen in de 
jaren zeventig legden de nadruk 
voornamelijk op het geweldsas-
pert, de ongelijke machtsverhou-
dingen tussen de seksen en het 
politieke element (onderdrukking 
van de vrouw in het algemeen). 
Volgens de auteur gaat het bij de 
discussies niet om twee tegenge-
stelde opinies (wel of geen 
seksuele component), maar ligt de 
zaak gecompliceerder door de 
verschillende betekenissen, die 
aan de termen seks, macht, geweld 
en hun onderlinge verband 

toegekend worden. Een beter 
inzicht in definities en het gebruik 
daarvan zou verhelderend kunnen 
werken bij het deseksualisatie-
debat. 
Met literatuuropgave. 

11 
Braakhuis, I.E.M., M. 
Zwagerman 
De strafioemeting in het kader 
van de WOTS 
Advocatenblad, 71e jrg., nr. 4, 
1991, pp. 106-110 

Met de invoering van de Wet 
Overdracht Tenuitvoerlegging 
Strafvonnissen (Wots) is het 
mogelijk geworden dat in het 
buitenland aan Nederlanders, of 
in Nederland gantegreerde 
buitenlanders, opgelegde straffen 
in Nederland ten uitvoer worden 
gelegd. De Wats voorziet 'Berme 
in een procedure om buitenlaiidse 
strafvonnissen toelaatbaar te 
verklaren. Nadat de toelaat-
baarheid is uitgespraken wordt de 
buitenlandse straf omgezet in een 
Nederlandse straf. De omzetting 
kent twee varianten: het zonder 
meer overnemen, de `voortgezette 
tenuitvoerlegging' en de 
'omzetting' van de in het 
buitenland opgelegde straf in een 
nieuwe straf naar Nederlandse 
maatstaven. In dit artikel wardt 
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hoofdzakelijk aandacht 
geschonken aan de tweede 
variant. De auteurs gaan achter-
eenvolgens in op de 
Wots-procedure, reeds gedane 
uitspraken (NJ 1989, 384 en NJ 
1989, 1307) en hun eigen ideeen 
omtrent de omzetting. Gewezen 
wordt op de dilemma's die de 
Nederlandse strafrechter onder-
vindt bij de omzetting van de 
buitenlandse straf. Een te sterke 
keuze voor het als mild 

beschouwde Nederlandse straf-
toemetingsbeleid kan ertoe leiden 
dat het doel van de Wats niet 
wordt bereikt. Het gevaar van 
onverkort overnemen van buiten-
landse straftoemetingsnormen kan 
echter de geloofwaardigheid en 
het functioneren van ons straf-
recht in gevaar brengen. Het is 
daarom van belang dat beide 
uitersten worden vermeden. 

12 
Golding, S.L. 
Mental health professionals and 
the courts; the ethics of expertise 
International journal of law and 
psychiatry, I3e jrg., nr. 4, 1990, 
pp. 281-307 

Volgens welke ethische principes 
moeten deskundigen op het 
gebied van de geestelijke gezond-
heidszorg getuigen voor de 
rechtbank? Bij het optreden van 
psychologen en psychiaters als 
getuige-deskundigen is er meer 
sprake van opinies en gebruik van 
anderszins ontoegankelijk 
materiaal dan van een verklaring 
van zelf waargenomen feiten en 
omstandigheden. Vrij algemene 
kritiekpunten op deze gang van 
zaken zijn, dat er een moreel 
oordeel gegeven wordt; er onvol-
doende controle op de kwaliteit 
van de deskundige is; het weten-
schappelijk aspect zwaar telt; een 
getuigenis verdraaid kan worden; 
de wettelijke rechten van de 
verdachte aangetast worden en 



een deskundigenverklaring 'te 
huur' is. Volgens de auteur zijn 
deze bezwaren enigszins 
overdreven, maar het is wel 
noodzakelijk om binnen de eigen 
beroepsgroep betere ethische 
standaards op te stellen. De 
kwaliteit van de deskundige moet 
niet voornamelijk tijdens het 
kruisverhoor getest worden, maar 
bij voorbaat beter gewaarborgd 
zijn door het stellen van bepaalde 
eisen: een getuige-deskundige 
moet alleen informatie verstrekken 
over de geestelijke toestand van 
de delinquent en geen moreel of 
juridisch oordeel vellen; hij moet 
onpartijdig en onbevooroordeeld 
zijn; ervaren en goed getraind; 
geen misleidend, maar weten-
schappelijk goed gefundeerd en 
controleerbaar materiaal leveren, 
de beperkingen en bron van 
herkomst ervan aangeven en 
misbruik van eigen deskundigheid 
uitsluiten. 
Met literatuuropgave. 

13 
Haveman, R. 
Straffende behandeling voor 
plegers van zedendelicten 
Proces, 70e jrg., nr. 2, 1991, 
pp. 31-38 

Behandeling van plegers van 
zedendelicten is 'in'. Zolang dit 
vrijwillig gebeurt is er volgens de 
auteur niets aan de hand. Maar op 
verschillende momenten in de 
strafrechtelijke procedure kan een 
therapeutische behandeling 
worden `opgelegd'. Een gunstige 
beslissing t.a.v. de verdachte 
wordt genomen onder voorwaarde 
dat hij zich ambulant therapeu-
tisch laat behandelen. Een aantal 
modaliteiten is hierbij mogelijk: 
als voorwaarde bij een sepot, bij 
een voorlopige hechtenis of ,bij 
een (deels) voorwaardelijke 
veroordeling met een proeftijd van 
maximaal twee jaar. Ook voordat 
er vonnis wordt gewezen door de 

rechter kan de verdachte in de 
gelegenheid worden gesteld zich 
te laten behandelen. De rechtbank 
houdt hier rekening mee bij de 
uiteindelijke strafoplegging. De 
auteur geeft de, door de in zijn 
onderzoek geinterviewde straf-
rechtjuristen gegeven, opsom-
mingen van voor- en nadelen weer 
en concludeert dat overwegingen 
van principieel strafrechtelijke 
aard vrijwel ontbreken. Praktische 
argumenten, zoals efficientie en 
beInvloedbaarheid van 
verdachten, spelen een veel 
grotere rol. Ilijo rat,nader in op 
twee principiele argumenten: het 
zwijgrecht van een verdachte en 
de `presumptio innocentiae'. 
Beide beginselen leiden tot 
dezelfde conclusie: ambulante 
therapeutische behandeling kan 
alleen bij rechterlijk vonnis 
worden opgelegd, de andere 
modaliteiten vallen af. Gesteld 
wordt dat het ontwerpen van een 
speciaal op dit soort behande-
lingen toegesneden wettelijke 
regeling noodzakelijk is. 

14 
Kelk, C. 
Recht in beweging 
Sancties, le jrg., nr. 1, 1991, 
pp. 8-22 

De auteur geeft zijn commentaar 
op de beleidsnota Recht in 
beweging, het vervolg op de nota 
Samenleving en criminaliteit. Zijn 
algemene kritiek op het justitieel 
beleid luidt dat de doelmatigheid 
en de efficiency het denken over 
het strafrecht en de strafrechtstoe-
passing in toenemende mate zijn 
gaan beheersen terwijl de persoon 
van de dader en diens individuele 
rechtspositie sterk op de achter-
grond zijn geraakt. De instru-
mentele functie van het strafrecht 
heeft onder de naam van `rechts-
handhaving' de overhand 
gekregen ten koste van de 
auto-restrictieve rechtsbescher- 
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mende functie. Verder vindt hij de 
nota op essentiele punten te vaag 
en te weinig concreet. De auteur 
betreurt het dat met name 
preventie en het beleid t.a.v. 
jeugdbescherming en -reclassering 
weinig nadruk krijgen terwijl 
opnieuw uitbreiding van de 
gevangeniscapaciteit wordt 
nagestreefd. 

15 
Klifinan, J.H. 
Nieuwe tapwetgeving; legiti-
mering van een reeds gevolgde 
praktijk? 
Delikt en Ljeliiikivint 21e jrg., 
nr. 1, 1991, pp. 41-62 

Het op 16 mei 1990 ingediende 
wetsontwerp 'Wet computercrimi-
naliteit' moet gezien worden tegen 
de achtergrond van een voort- . 
schrijdende toepassing van de 
informatietechniek. De auteur 
gaat in op de huidige en de in 
genoemd wetsontwerp voorge-
stelde bevoegdheid van de justitie 
tot het onderscheppen van 
telecommunicatie. In het eerste 
hoofdstuk behandelt de auteur de 
van kracht zijnde regeling van 
strafvorderlijk onderzoek van 
telefoongesprekken en de 
praktische invulling daarvan. In 
het tweede hoofdstuk komen de in 
het wetsontwerp voorgeste1de 
wijzigingen aan de orde. Hier gaat 
de auteur o.a. uitgebreid in op de 
technologische veranderingen in 
de telecommunicatie-infra-
structuur waardoor uitbreiding 
van telefoontap tot telecommuni-
catietap wenselijk ward geacht. 
Ook de voorgestelde wijziging in 
de relatie tussen officier van 
justitie en rechter-commissaris 
wordt in dit hoofdstuk van 
commentaar voorzien. In het 
derde hoofdstuk presenteert de 
auteur enkele kritiekpunten met 
name omtrent de lacunes m.b.t. de 
rechten van de verdachte. 
Met literatuuropgave. 

16 
Wedzinga, W. 
Openkke geweldpleging; een 
kritische analyse van art. 141 Sr, 
mede naar aanleiding van 
recente jurisprudentie 
Delikt en delinkwent, 21e jrg., 
nr. I, 1991, pp. 16-27 

Artikel 141 Sr. leidt in de praktijk 
van de strafrechtspleging can 
levendig bestaan. Groepsgeweld, 
vandalisme en vechtpartijen in 
cafés en discotheken worden 
namelijk vaak in verband gebracht 
met het misdrijf openlijke geweld-
pleging. Onlangs heeft de Hoge 
Raad een belangrijke principiele 
uitspraak gedaan over de 
strekking en reikwijdte van dit 
misdrijf (HR 9 oktober 1990, nr., 
87.418). De Hoge Raad kiest in dit 
arrest voor can stringente interpre-
tatie van het delictsbestanddeel 
'met verenigde krachten'. Dit 
arrest heeft de voile instemming 
van de auteur, gelet op het felt dat 
met verenigde krachten wetshisto-
risch en wetssystematisch gezien 
een andere inhoud heeft dan het 
medeplegen als bedoeld in art. 47 
Sr. De uitspraak heeft voor de 
praktijk van de strafrechtspleging 
belangrijke consequenties. Evident 
is, dat de uitspraak van de Hoge 
Raad implicaties zal hebben voor 
de afloop van de strafzaken tegen 
de Groningse krakers. Afgezien 
hiervan, heeft het arrest van de 
Hoge Raad ook belangrijke 
processuele consequenties. Zo zal 
het OM er voortaan verstandig 
aan doen om in gevallen waarin 
meer of minder twijfel kan 
bestaan over het felt of de 
verdachte geweld heeft gepleegd, 
naast het pIegen van art. 141 Sr. 
ook een deelnemingsconstructie 
ten laste.  te leggen. Len tweede 
processuele consequentie regar-
deert de rechter. Wordt namelijk 
bewezenverklaard dat een 
verdachte openlijk met verenigde 
krachten geweld.heeft gepleegd, 
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dan moet uit de in het vonnis 
gepresenteerde bewijsmiddelen 
onmiskenbaar blijken dat de 
verdachte zelf geweld heeft 
gepleegd. 

Criminologie 

17 
Brewer, D.D., M.L. Miller 
Bombing and burning; the social 
organisation and values of Hip 
Hop graffiti writers and implica-
tions for policy 
Deviant behavior, lie jrg., nr. 4, 
1990, pp. 345-369 

De Hip Hop graffitycultuur 
(HHG), enige decennia geleden in 
New York ontstaan geert vaak 
veel overlast. De bestrijding ervan 
is duur en heeft tot nu toe weinig 
succes gehad. Om meer inzicht te 
krijgen in de achtergrondaspecten 
van dit verschijnsel werd 
onderzoek gedaan onder ongeveer 
50 graffitys•chrijvers. De 
graffityschrijver is man, tussen de 
12 en 20 jaar oud, woont in de 
binnenstad, komt uit de lagere 
klasse en hood meestal tot een 
etnische ininderheidsgroepering. 
De meesten zijn `taggers', vervaar-
digers van vlugge krabbels. Een 
kleine elitegroep beoefent kunst-
zinniger vormen. Er worden vaak 
informele groepen met een eigen 
cultuur gevormd. Daarnaast 
komen bepaalde communicatie-
netwerken en meester-leerling-
relaties voor. Onderlinge eompe-
title en statusverschillen zijn 
belangrijke elementen in de 
graffitycultuur met waarden als 
roem, artistieke prestatie, macht 
over bepaalde plaatsen en rebellie 
t.o.v. de maatschappij. Bestrijding 
van de HHG-activiteiten via een 
ontmciedigingsbeleid (het Plaatsen 
van obstakels, oververven exf.) en 
een beleid van afschrikking, 
straffen en heropvoeding is weinig 
succesvol gebleken, omdat men 

volgens de auteurs onvoldoende • 
oog heeft voor de sociale en 
culturele achtergrcinden van deze 
groep. Zij bevelen daarom alterna-
tieve maatregelen aan, zoals het 
creeren van legale plaatsen, 
studie- en expositiemogelijkheden, 
het organiseren van wedstrijden 
en het stimuleren van prive-
ondernemingen. 

18 
Farr, K.A., D.C. Gibbons 
Observations on the development 
of crime categories 
International journal of 
offender therapy and compar-
ative criminology, 34e jrg., nr. 3, 
1990, pp. 223-237 	, 

Hoewel classificatie van 
misdrijven al vanaf het midden 
vorige eeuw in de belangstelling 
staal is er tot nu toe weinig 
vooruitgang geboekt in het 
ontwerpen van theoretisch 
zinvolle systemen. De auteurs 
bespreken in dit verband een 
aantal classificaties en wijzen er 
op, dat ook de onderzoekspraktijk 
tot nu toe geen sociologisch 
relevante rubrieken opgeleverd 
heeft. Verder zijn er veel 
ad-hoc-indelingen gemaakt voor 
o.a. onderWijsdoeleinden. Om een 
basis te verschaffen voor verdere 
systematisering stelden de auteurs 
zelf een schema op met een 
classificatie van misdaadpatronen. 
Ms uitgangspunt bij hun ontwerp 
gebruiken zij het juridische begrip 
`schade'. De indeling is als volgt: 
vermogenscriminaliteit (eigen-
domsdelicten en fraude); delicten 
tegen de persoon (algemeen en 
seksueel geWeld) en delicten tegen 
de sociale orde (bijvoorbeeld 
commerciele seks en gokken; 
ordeverstoring, overtredingen). 
Deze categorieen worden ieder 
afzonderlijk in verband gebracht 
met een aantal situationele 
dimensies, nl. het organisatiepa-
troon (groep of individu); 
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(on)wettigheid van de organisato-
rische context; criminaliteit 
binnen, buiten of tegen een 
organisatie; reeks van misdaad-
vormen (van gespecialiseerd tot 
gevarieerd) en soorten directe 
slachtoffers (individu of organi-
satie). 
Met literatuuropgave. 

19 
Parton, D.A., M. Hansel e.a. 
Measuring crime seriousness; 
lessons from the National Survey 
of Crime Severity 
The British journal of crimi-
nology, 31e jrg., nr. 1,1991, 
pp. 72-85 

Met de National Survey of Crime 
Severity (NSCS) beoogde men een 
psychometrische operationali-
sering van het begrip `ernst van 
criminaliteit'. De aandacht van de 
auteurs gaat uit naar de theore-
tische en methodologische beper-
kingen van het NSCS. Zij bekriti-
seren de in het NSCS gehanteerde 
impliciete vooronderstelling dat 
respondenten er primair van 
uitgaan dat ernst in wezen gaat 
om het aan het slachtoffer toege- 
brachte teed of schade. Volgens de 
auteurs gebruiken respondenten 
ook informatie over de status van 
het slachtoffer en de schuldigheid 
of misdadigheid van de dader. 
Voorts zijn de auteurs van mening 
dat instructies aan respondenten 
in het NSCS niet vrij zijn van 
onduidelijkheden. Een door hen 
zelf met 54 studenten uitgevoerde 
studie steunde de auteurs in dit 
vermoeden. Ook een aantal in de 
vakliteratuur voorgeschreven 
procedures worden volgens de 
auteurs niet in acht genomen. Zij 
distantieren zich [evens van het 
idee ()nide grootte-schattingsme-
thode verder uit te werken op 
ratio niveau met een vaste 
meeteenheid en een natuurlijk 
nulpunt. Het hierdoor ontstane 

probleem van de additiviteit van 
meetresultaten menen de auteurs 
te kunnen omzeilen in de door 
hen tot slot gepresenteerde 
meetprocedure. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 
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20 
Herrman, H. e-a. 
Hidden severe psychiatric 
morbidity in sentenced prisoners; 
an Australian study 
The American journal of 
psychiatry, 148e jrg., nr. 2, 1991, 
pp. 236-239 

In Noordamerikaanse studies is 
aangetoond dat ruim 10% van de 
gedetineerdenbevolking aan een 
psychotische of neurotische 
stoornis lijdt. Daarbij komt dat 
meer dan de helft een alcohol- of 
drugprobleem heeft. Doel van de 
onderhavige studie was om vast te 
stellen in hoeverre de gedetineer-
denbevolking van drie gevange-
nissen in Melbourne hetzelfde 
beeld zou opleyeren. Diartoe 
werd gebruik gemaakt van een 
gestandaardiseerde psycholo-
gische toets die werd afgenomen 
door daartoe opgeleide psycho-
logen. De onderzoekgroep 
bestond uit 158 mannelijke en 31 
vrouwelijke gedetineerden. Uit het 
onderzoek bleek dat 3% een acute 
psychotische stoornis had en 12% 
een stemmingsstoornis. Bij 82% 
van de onderzoekgroep werd 
vastgesteld dat men op enig 
moment in het leven een 
psychische stoornis had gehad. In 
de meeste gevallen kwam dit neer 
op een periode van afhanke-
lijkheid van alcohol en/of drugs. 
Uit de onderzoeksresultaten kan 
niet worden geconcludeerd dat 
tengevolge deinstitutionalisering 
een massale verschuiving heeft 
plaatsgevonden van psychisch 



gestoorden uit de geestelijke 
gezondheidszorg naar justitiele 
inrichtingen. 
Met literatuuropgave. 

21 
Holman, J.E., J.F. Quinn e.a. 
Computer coping skills training 
in a jail setting 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. 6, 1990, pp. 545-550 

Om te leren de spanningen van 
een detentie te overwinnen en zich 
aan te passen aan het gevangenis-
leven, wordt in een huis van 
bewaring in Texas gebruik 
gemaakt van een computerpro-
gramma dat in de vrije samen-
leving was ontwikkeld voor 
personen die hun gedrag wilden 
veranderen. Het betreffende 
programma is gebaseerd op de 
principes van de cognitieve 
therapie en stelt de gebruikers 
ervan in staat om de manier van 
denken over hun problemen te 
veranderen en daarmee negatief 
gedrag te voorkomen. Omdat het 
betreffende programma niet 
specifiek was toegesneden op de 
aanpassingsproblematiek van 
gedetineerden, is er een aange-
paste versie ontwikkeld die wel 
aan die bijzondere eisen voldoet. 
In een onderzoek is nagegaan of 
dit aangepaste programma betere 
therapeutische resultaten 
opleverde. Daartoe zijn twee 
groepen gedetineerden vergeleken. 
De ene groep nam deel aan het 
oorspronkelijke programma en de 
andere aan het aangepaste. In 
beide gevallen werd zowel voor 
als na de training een 
depressie-test afgenomen. Er was 
nog een derde groep gedeti-
neerden bij wie deze depressie-test 
ook werd afgenomen, maar die 
niet aan enige training had deelge-
nomen. Het bleek dat deelname 
aan een computergestuurde 
therapie positieve effecten had, 
maar dat er geen verschil was 
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tussen het resultaat van het 
oorspronkelijke en het aangepaste 
computerprogramma. 

22 
Johnson, E.H. 
Yakuza (criminal gangs): charac-
teristics and management in 
prison 
Criminal justice international, 
7e jrg, nr. 1, 1991, pp. 11-18 

De Yakuza zijn criminele gangs in 
Japan die voldoen aan de criteria 
voor `georganiseerde criminaliteit'. 
Zij houden zich bezig met drugs- 
handel, illegale gokhuizen, prosti-
tutie en afpersing. De historische 
achtergrond en de socio-culturele 
kenmerken zijn typisch Japans. 
Sinds harder tegen hen wordt 
opgetreden, neemt hun aandeel in 
de gevangenispopulatie toe (van 
21% in 1975 tot 30% in 1986), 
hetgeen problemen oplevert. 
Vanwege hun afwijkend gedrag, 
de sterke trouw aan de gangs-
codes, onderlinge vetes en de druk 
op medegevangenen en het 
personeel heeft men besloten ze 
zoveel mogelijk te verspreiden 
over de maximaal beveiligde 
gevangenissen en hen daar zoveel 
mogelijk te isoleren. Bij `gewone' 
gedetineerden wordt de resociali-
satie nagestreefd maar dat heeft 
bij de Yakuza geen zin. 
Met literatuuropgave. 

23 
Mason, G.L. 
Indeterminate sentencing; cruel 
and unusual punishment, or just 
plain cruel? 
New England journal on 
criminal and civil confinement, 
16e jrg., nr. 1, 1990, pp. 89-120 

De auteur bespreekt het 
onderwerp 'indeterminate 
sentencing': een vonnis waarbij de 
duur van de vrijheidsbeneming 
niet gefixeerd is, maar ligt tussen 
een minimum- en maximumgrens. 
De auteur is een tegenstander van 
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dergelijke bestraffingen. Het 
artikel is vrucht van een uitge-
breide literatuurstudie. 
Ongelijkheid in straftoemeting en 
het aficalven van resocialisatie-
doelstellingen verschijnen in de 
literatuur als belangrijke 
argumenten tegen het onbepaalde 
vonnis. Het heeft een schadelijke 
invloed op de gedetineerde van, 
psychische, fysieke, psychosoma-
tische en intellectuele aard. 
Doordat het onbepaalde vonnis 
een sterke druk uitoefent op de 
gedetineerde om zich aan te 
passen aan de institutionele 
cultuur, belemmert dit in hoge 
mate zijn latere aanpassing aan de 
maatschappij. Deze conformiteit 
betaalt de gedetineerde met een 
groot gevoel van onvolwaar-
digheid. Het onbepaalde vonnis 
druist in tegen het achtste artikel 
van de Amerikaanse Grondwet 
dat wrede en ongebruikelijke 
straffen verbiedt. Met dit soort 
straffen is niet alleen de bestrafte 
maar ook de samenleving de 
verliezer. 
Met literatuuropgave. 

24 
Prins, H. 
The supervision of potentially 
dangerous offender-patients in 
England and Wales 
International journal of 
offender therapy and compar-
ative criminology, 34e jrg., nr. 3, 
1990, pp. 213-221 

In Engeland en Wales staan zo'n 
600 tot 700 veroordeelden die 
tengevolge van een psychiatrische 
stoornis potentieel gevaarlijk zijn, 
onder toezicht in de vrije samen-
!eying. Deze supervisie geschiedt 
door een reclasserings- of 
algemeen maatschappelijk werker. 
Het gaat altijd om veroordeelden 
die door de rechter zijn veroor-
deeld tot een vrijheidsbenemende 
straf of maatregel. De 
bevoegdheid om deze straf of 

maatregel te beeindigen berust bij 
de minister van Binnenlandse 
Zaken. Deze wordt daarbij geadvi-
seerd door de 'Mental health 
review tribunal', een quasi-
rechterlijk college. Van belang is 
dat met de supervisie in de vrije 
samenleving wordt voorkomen dat 
nieuwe misdrijven worden 
gepleegd. In de.  meeste gevallen 
lukt dit ook, maar enkele ernstige 
incidenten in het verleden hebben 
toch de nodige onrust opgeleverd. 
Deze incidenten hebben wel 
aanwijzingen opgeleverd hoe het 
toezicht kan worden verbeterd. In 
het algemeen kan worden gezegd 
dat het voor de supervisoren van 
belang is om alle details te hebben 
over het oorspronkelijke misdrijf. 
Verder mag niet zonder meer 
worden aangenomen dat het 
gedrag van de patient in de 
inrichting zich buiten voortzet. 
Ook is het nodig om als super-
visor toegang te hebben tot de 
woning van de veroordeelde, en 
zijn omgeving en bezittingen te 
kunnen observeren. 
Met literatuuropgave. 

25 , 
Silvermann, M., M. Vega 
Reactions of prisoners to stress 
as a function of personality and 
demographic variables 
International journal of 
offender therapy and compar-
ative criminology, 34e jrg., nr. 3, 
1990, pp. 187-196 

Het gevangenisleven brengt 
spanningen met zich me; waarop 
gedetineerden verschillend 
reageren. In hoeverre 
demografische achtergrondfac-
toren die verschillen kunnen 
verklaren is onderwerp geweest 
van een onderzoek onder 783, 
gedetineerden in acht verschil-
lende penitentiaire inrichtingen in 
Florida. Ms afbankelijke varia-
belen werden de scores op 
schriftelijke psychologische tests 
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gehanteerd. Deze tests peilden de 
mate van stress die werd ervaren, 
boosheid en nieuwsgierigheid. 
Nagegaan werd in hoeverre score-
verschillen konden worden 
verklaard door leeftijd, geslacht, 
etniciteit, samenlevingsverband en 
opleidingsniveau. Uit de onder-
zoeksresultaten bleek dat al deze 
factoren van belang zijn ter 
verklaring van verschillen in 
test-scores. Aangenomen mag 
daarom worden dat de eerderge-
noemde persoonlijke kenmerken 
van gedetineerden ook van 
invloed zijn op hun relaties met 
andere gedetineerden en met 
inrichtingspersoneel. 
Met literatuuropgave. 

26 
Taylor, I. 
A social role for the prison; 
Edward Carpenter's prisons, 
police and punishment (1905) 
International journal of the 
sociology of law, 19e jrg., nr. 1, 
1991, pp. 1-26 

Het Britse gevangeniswezen 
bevindt zich in een ernstige crisis. 
Aanleiding daartoe is de opstand 
in de Strangeways gevangenis in 
het voorjaar van 1990. De liberale 
linkse kritiek op het conservatieve 
penitentiaire overheidsbeleid is 
daarbij enigszins verstomd. Een 
van de redenen daarvan is dat 
links in het algemeen moeite heeft 
om een strategie te bepalen met 
betrekking tot de reactie op 
crimineel gedrag. Volgens de 
auteur kan het werk van Edward 
Carpenter 'Prisons, police and 
punishment' in die lacune 
voorzien. Carpenter zag gevange-
nisstraf als een instrument van de 
kapitalistische maatschappelijke 
bovenlaag om de bestaande 
maatschappelijke ongelijkheid in 
stand te houden. Carpenter was 
echter geen abolitionist. Strafrech-
telijk ingrijpen had wel degelijk 
een functie ter bescherming van 

de maatschappij en om de schade 
aan het slachtoffer te kunnen 
verhalen. Met betrekking tot de 
vormgeving van de gevangenis-
straf hechtte Carpenter veel 
belang aan scholing van gedeti-
neerden. Door middel van 
scholing zouden veroordeelden 
sociale en beroepsmatige vaardig-
heden moeten ontwikkelen 
waardoor zij een volwaardig en 
arbeidzaam maatschappelijk leven 
zouden kunnen beginnen. In het 
slot van het artikel wordt de 
waarde van Carpenters werk voor 
de huidige penitentiaire crisis in 
Groot Brittannie nader 
geadstrueerd. Met name het 
onderwijs binnen de gevangenis-
muren dient een'groter accent te 
krijgen. 
Met literatuuropgave.. 

27 
Tournier, P., M.-D. Barre 
Survey of prison systems in the 
member states of the Council of 
Europe; comparative prison 
demography 
Prison information bulletin, nr. 
15, 1990, pp. 4-43 

Onder auspicien van de Raad van 
Europa is een vergelijkend 
onderzoek gedaan naar de 
omvang en de samenstelling van 
de gevangenispopulaties in de 
lidstaten. Medio 1988 waren in de 
lidstaten gemiddeld 78 personen 
per 100.000 inwoners gedetineerd. 
Dat is laag in vergelijking met de 
Verenigde Staten (300 per 
100.000), maar hoog in verge-
lijking met bijvoorbeeld Japan (50 
per 100.000). Vrouwelijke gedeti-
neerden maken in alle betrokIcen 
landen een kleine minderheid uit 
van 3% tot 7%. Het aandeel van de 
buitenlanders varieert zeer sterk. 
Hetzelfde geldt voor de 
verhouding tussen het aantal 
veroordeelde en onveroordeelde 
gedetineerden, alsmede voor de 
jaarlijkse doorstroom van gedeti- 
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neerden en de gemiddelde deten-
tieduur. Ms de ontwikkeling van 
de gedetineerdenbevolking vanaf 
1971 tot 1988 wordt bezien, dan 
blijkt dat de omvang daarvan in 
de jaren zeventig gering is 
gestegen, maar in de jaren tachtig 
fors is toegenomen in vrijwel alle 
landen. In het artikel wordt 
vervolgens aandacht geschonken 
aan de kwantitatieve personeels-
inzet binnen het gevangeniswezen 
in de verschillende landen en de 
relatieve omvang van het budget 
voor het gevangeniswezen. Twee 
aanvullende onderwerpen van het 
artikel betreffen respectievelijk een 
vergelijkende analyse van het 
straftoemetingsbeleid in de 
verschillende lidstaten, en een 
inventarisatie van recidivide-
studies die daar in de afgelopen 
jaren zijn verricht. 

28 
Vijver, H.W. 
Is er een plicht tot Leven in de 
gevangenis? Kritische kantteke-
ningen bij het rapport 'suiCidaal 
gedrag in detentie: risicofactoren 
en preventie' 
Sancties, 1991, nr. 1, pp. 24-34 

In 1989 heeft earn ambtelijke 
werkgroep van het Ministerie van 
justitie het rapport `Suicidaal 
gedrag in detentie; risicofactoren 
en preventie' uitgebracht. In het 
rapport wordt het accent gelegd 
op de wenselijkheid om door 
middel van onder meer hulpver-
lening suicides van gedetineerden 
te voorkomen. De auteur meant 
dat preventie van suicidaal gedrag 
echter geen dogma dient te zijn. 
Elke vorm van hulpverlening 
vindt zijn grens in het recht op 
zelfbeschikking van degene die 
geholpen moet worden. Nu zou 
daartegen ingebracht kunnen 
worden dat een vrije gedragskeuze 
in detentie ondenkbaar is. Echter, 
de vrijheidsbeneming elimineert 
op zich niet het recht op zelfbe- 

schikking van de gedetineerde. 
Het kan zijn dat het streven om 
suicidaal gedrag te voorkomen is 
ingegeven door de wens van het 
gevangeniswezen om niet in 
opspraak te komen. De auteur 
meant evenwel dat het gegeven 
dat in detentie tien maal zoveel 
suicides plaatsvinden als 
daarbuiten, openlijk erkend moat 
worden als een gevolg van de 
gevangenisstraf. De auteur gaat 
ook buitengewoon kritisch in op 
een werkstuk van een aantal 
penitentiair inrichtingswerkers dat 

als bijlage bij het rapport is 
gevoegd en waarin vooral vanuit 
een beheersmatige invalshoek op 
suicidaal gedrag wordt ingegaan. 

Reclassering 

29 
Curtis, jr. R.L., Reese II, W.A. 

Cynicism among juvenile 
probation officers; a study of 
subverted ideals 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. 6, 1990, pp. 501-517 

In diverse justitiele settings is 
onderzoek gedaan naar cynisme 
onder werknemers. Curtis en zijn 
collega's deden onderzoek onder 
jeugdreclasseringsambtenaren 
naar cynisme met betrekking tot 
het resocialisatie-ideaal in het 
jeugdstrafrecht. Van 120 ambte-
naren retourneerden er 87 (73%) 
een ingevulde vragenlijst. Veal van 
hen blijken cynisch ten aanzien 
van het resocialisatie-ideaal. Er 
wordt uitgebreid ingegaan op de 
relatie tussen cynisme en allerlei 
kenmerken van de in het 
onderzoek betrokken ambtenaren, 
alsmede op de overeenkomsten en 
verschillen met bevindingen in 
vergelijkbare onderzoeken. 
Cynisme is niet afhankelijk van 
opvattingen over de doeltref-
fendheid van de gehanteerde 

132 	Justitkile Verkenningen, jrg. 17, nr. 5, 1991 



procedures, de etiologie van delin-
quentie of uitoefening van de 
taken. Deze bevindingen stroken 
met de algemene opvatting dat 
cynisme varieert binnen en tussen 
settings, groepen en filosofische 
idealen. Vergelijkend onderzoek 
naar cynisme vereist aandacht 
voor situationele aspecten, zoals 
aspecten die de organisatie 
betreffen en theorievorming op dit 
gebied moet ook betrekking 
hebben op de economische en 
politieke beperkingen die de 
idealen van dienstverlenende 
beroepsgroepen kunnen aantasten. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

30 
Besozzi, C. 
Jeunes adultes et sanctions 
penales; une perspective socio-• 
logique 
Revue de droit penal et de 
criminologie, 71e jrg., nr. 1, 
1991, pp. 15-38 

De auteur gaat in dit artikel in op 
de relatie tussen criminaliteit en 
levensloop, waarbij hij als 
uitgangspunt neemt de statistische 
relatie tussen leeftijd en aantal 
strafrechtelijke veroordelingen in 
Zwitserland. Centraal in dit 
onderzoek staan de jong-volwas-
senen (tussen 18 en 30 jaar). 
Tevens wordt getracht, uit de 
analyse van de ter beschikking 
staande statistische gegevens een 
aantal hypothesen af te leiden met 
betrekking tot de rol die de straf-
rechtelijke instituties bij de 
constructie van de relatie tussen 
leeftijd en criminaliteit hebben 
gespeeld. Geconcludeerd wordt, 
dat de jong-volwassenen zich in 
een fase van sociale latentie' 
bevinden, welke een structurele 
bron van delinquentie vormt. 
Deze delinquentie heeft echter 

vaak een tijdelijk karakter en de 
neiging te verdwijnen wanneer de 
sociale integratie zich heeft 
voltrokken door het nemen van 
verantwoordelijkheden in beroep 
en familie. 
Met literatuuropgave. 

31 
Kohnstamm, G.A. 
Hoe voorspelbaar zijn individuele 
verschillen in agressie? 
Kind en adolescent, 12e jrg., nr. 
1, 1991, pp. 27-37 

Uitingen van agressie veranderen 
met de leeftijd. Jongens scoren 
over het algemeen hoger op 
instrumenten die agressie meten, 
waarbij echter meestal niet wordt 
gekeken naar `sociale agressie', 
een vorm van agressie die bij 
meisjes mogelijk relatief wat vaker 
voorkomt. Onderzoek van 
VerhuIst en zijn collega's met 
behulp van de Child Behavior 
Checklist (CBCL) wijst op vrij 
grote stabiliteit van agressief 
gedrag. Zij wijzen daarom op het 
belang van vroegtijdige onder-
kenning van agressief gedrag. 
Kohnstamm plaatst kantteke-
ningen bij de door deze onder-
zoekers gehanteerde items om het 
agressieniveau te bepalen en het 
feit dat zij ouderoordelen 
gebruiken in het onderzoek. 
Verder stelt hij dat drie kwart van 
de variantie in agressief gedrag in 
de vroege volwassenheid, onvoor-
spelbaar blijft. Volgens Verhulst 
e.a. zou een als hoog agressief 
beoordeeld kind vijf keer zo veel 
kans lopen als een als 
niet-agressief beoordeeld kind, om 
binnen vier jaar na dit oordeel 
met de politie in aanraking te 
komen. Dit klopt rekenkundig, 
maar er is in de praktijk niets mee 
te doen als het gaat om (kostbare) 
screening en preventie. 
Met literatuuropgave. 
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32 
Kant, J.M., F.C. Verhulst 
De stabiliteit van agressie; hoe te 
meten en te interpreteren; een 
reactie op het artikel van 
Kohnstamm 
Kind en adolescent, 12e jrg., nr. 
1, 1991, pp. 38-43 

In dit artikel reageren Koot en 
VerhuIst op het commentaar van 
Kohnstamm On hetzelfde 
tijdschrift) bij hun onderzoek naar 
probleemgedrag. Na een 
beschrijving van de wijze waarop 
zij agressie meten, geven de 
auteurs aan waarom zij die 
methode hanteren. Vervolgens 
maken zij duidelijk dat zij in het 
onderzoek niet alleen ouderoor-
delen hanteren, maar ook 
oordelen van leerkrachten en 
jongeren zelf. Tot slot betogen . zij 
dat Kohnstamm, bij zijn conclusie 
aangaande de geringe voorspel-
baarheid van later antisociaal 
gedrag op basis van agressie-
scores, achterhaalde uitgangs-
punten hanteert. Zo zou hij Cr ten 
onrechte van uitgaan dat: 
agressief gedrag alleen maar 
hetzelfde soort gedrag op latere 
leeftijd zou voorspellen; dat 
politiecontacten het enig relevante 
of belangrijkste criterium is voor 
de uitkomst van vroeger antiso-
ciaal gedrag; dat alleen een hoog 
niveau van agressie later antiso-
ciaal gedrag zou voorspellen; dat 
de predictie even hoog is voor alle 
op een bepaald tijdstip agressieve 
kinderen. Omdat Cr aanwijzingen 
zijn dat antisociaal gedrag 
stabieler wordt als kinderen ouder 
worden, is het wenselijk preventie 
activiteiten op jonge kinderen te 
richten. Om evalueerbare resul-
taten op te leveren en financieel 
haalbaar te zijn zouden experi-
mentele preventieprogramma's 
zich moeten richten op kinderen 
in situaties met hoge risico's en op 
verscheidene risicofactoren 
tegelijk. Verwerpen van de 

mogelijkheid van effectieve 
preventie op de gronden die 
Kohnstamm aanvoert is volgens 
Koot en Verhulst voorbarig, 
ongenuanceerd en te betreuren 
voor de kinderen in kwestie. 
Met literatuuropgave. 

33 
Montfoort, A. van 
Samenwerken b kindertnishan-
deling? 
Tijdschrift voor jeugdhulpver-
lening en jeugdwerk, 3e jrg., nr. 
1/2, 1991, pp. 20-25 

In de jeugdhulpverlening en de 
kinderbescherming staat samen-
werken al geruime tijd in de 
belangstelling. Ten aanzien van 
kindermishandeling acht de 
auteur samenwerking noodza-
kelijk, maar hij plaatst kantteke-
ningen bij de zaken waarop 
samenwerking betrekking heeft en 
bij de vraag wat Cr van samen-
werking wel en niet verwacht kan 
worden. Er zijn vele instellingen 
die als meldpost voor kindermis-
handeling fungeren, waaronder de 
Raden voor de Kinderbe-
scherming, de politie en de 
Bureaus Vertrouwensartsen. Lang 
niet alle meldingen worden geregi-
streerd en een deel wordt niet 
onder de noemer kindermishan-
deling geregistreerd. In de 
dagelijkse praktijk werken de 
instellingen, die door verschil-
lende overheden worden onder-
steund en gefinancierd, op hun 
eigen houtje. Dit geeft in een 
aantal gevallen problemen, maar 
het is de vraag of het haalbaar en 
wenselijk is via samenwerking te 
komen tot gedeelde verantwoorde-
lijkheid voor de afhandeling van 
casuistiek. Samenwerking dient, 
wat betreft de aanpak van kinder-
mishandeling, in de toekomst 
gericht te zijn op het afbreken van 
de denkbeeldige muur tussen het 
justitiele en het vrijwillige circuit. 
Sanering (maar niet: bezuiniging) 
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zou moeten leiden tot een 
meldpost. De discussie over de 
organisatievorm zou moeten 
worden gevoerd los van de 
bestaande structuren. 

Potitle 

34 
Bennett, T. 
The effectiveness of a police-
initiated fear-reducing strategy 
The British journal of crimi-
nology, 31e jrg., nr. 1, 1991, pp. 
1-14 

Er komen uit de vakliteratuur 
steeds meer aanwijzingen dat de 
politie een belangrijke rol kan 
spelen bij het beheersen van de 
angst voor criminaliteit. De auteur 
verrichtte een evaluatie-onderzoek 
naar de effecten van een initiatief 
van de politic dat hierop was 
gericht. De twee belangrijkste 
elementen in het politie-optreden 
waren permanente aanwezigheid 
en contact met bewoners. De 
onderzoeksopzet van de auteur 
was quasi-experimented l van aard. 
Er werd gewerkt met controle-
groepen en een pre-test en 
post-test procedure. Het 
onderzoek werd uitgevoerd in 
Birmingham en Londen met 1416 
resp. 1914 huishoudens. De auteur 
gebruikte bivariate- en multiva-
riate onderzoekstechnieken. De 
onderzoeksresultaten spraken van 
een effectieve implementatie van 
het politiebeleid. Desondanks 
vond de auteur geen aanwijzingen 
dat het primaire doe (angstre-
ductie) gerealiseerd werd. Wel had 
hij redenen om aan te nemen dat 
secundaire doelstellingen konden 
worden bereikt. Deze hadden 
betrekking op verbetering van 
enkele aspecten van de kwaliteit 
van het bestaan. De auteur meent 
dat het niet bereiken van doelstel-
lingen kan liggen aan het feit dat 
op angst voor criminaliteit van 

invloed zijnde factoren niet geheel 
binnen de invloedssfeer van de 
politic liggen. 
Met literatuuropgave. 

35 
Fielding, N.G., J. Fielding 
Police attitudes to crime and 
punishment; criteries and 
dilemmas 
The British journal of crimi-
nology, delinquency and 
deviant social behaviour, 31e 
jrg., nr. 1, 1991, pp. 39-53 

Denken politiemensen anders over 
misdaad en straf dan de rest van 
de bevolking? Veranderen hun 
opvattingen in de loop van hun 
carriere? Welke factoren zijn 
daarop van invloed? De auteurs 
stelden deze vragen in een longi-
tudinaal onderzoek bij 125 politie-
mensen. Kwalitatieve en kwantita-
tieve gegevens werden verzameld 
op drie momenten: aan het begin 
van de opleiding, na een jaar 
dienst en na twee jaar. De resul-
taten wijzen crop dat opvattingen 
over de oorzaak van criminaliteit, 
etnische minderheden, het nut van 
(zware) straffen en alternatieve 
sancties zich wijzigen naarmate 
men meer ervaring in het werk 
opdoet, maar niet lineair met de 
tijd. Onder de politiemensen bleek 
wel evenveel verschil van mening 
over de genoemde vraagstuken als 
onder de `gewone bevolking. Ook 
waren de meningen overwegend 
even conservatief. In andere 
beroepsgroepen binnen het straf-
rechtelijk systeem is duidelijker 
een beroepsdeformatie aange-
toond. Hoewel de auteurs dit niet 
nastreven, menen zij dat toch in 
de opleiding en verdere 
begeleiding van politiemensen 
meer ruimte moet zijn voor de 
vorming van politieke, morele en 
ethische waarden. Zij achten dit 
van belang omdat juist deze 
beroepsgroep het meest direct met 
plegers van delicten wordt gecon- 
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fronteerd en daarin veelal discre-
tionair optreedt. 
Met literatuuropgave. 

36 
Hoe!man, 
Observatie op het grondgebied 
van een andere swat; politic en 
OM moeten grenzen gaan 
verleggen 
Algemeen politieblad, 140e jrg., 
nr. 3, 1991, pp. 13-16 

Op 19 juni 1990 werd de 
'Overeenkomst ter.uitvoering van 
het tussen de regeringen van de 
staten van de Benelux Econo-
mische Unie, de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Franse Republiek 
op 14 juni 1985 te Schengen 
gesloten Akkoord betreffende de 
geleidelijke afschaffing van de 
controles aan de gemeenschap-
pelijke grenzen' ondertekend. Op 
het terrein van politic en 
veiligheid gaat het in eerste 
instantie om intensivering van de 
politiale samenwerking. Meer in 
het bijzonder betreft dit grensover-
schrijdende observatie. Aangezien 
politie-optreden een exclusief 
kenmerk is van een souvereine 
staat houdt grensoverschrijdend 
politie-optreden per definitie 
inbreuk in op deze souvereiniteit. 
Het mag dan oak uitsluitend 
plaatsvinden met toestemming van 
de betreffende staat. Bovendien 
kunnen aan deze toestemming per 
geval bepaalde bijzondere 
voorwaarden worden verbonden. 
In artikel 40 van de Overeenkomst 
wordt de bevoegdheid vastgelegd 
tot het voortzetten van een op 
eigen grondgebied ingezette obser-
vatic op het grondgebied van een 
andere Schengenstaat door ambte-
naren van rijks- en gemeentepo-
litie en in uitzonderingsgevallen 
door ambtenaren van de ROD. 
De auteur gaat in op de daarin 
gestelde algemene voorwaarden 
en concludeert dat het theoretisch 
gezien een duidelijke regeling 

38 
Hoorn, J. van 
Hulp verlenen aan hen die deze 
behoeven. Een wykwachtmeester 
roar psycho-sociale hulp 
Algemeen politieblad, 140e jrg., 
nr. 4, 1991, pp. 5-8 

Onderzoeken tonen aan dat ruim 
20% van het politiewerk 
betrekking heeft op allerlei 
vormen van psycho-sociale 
problematiek. Volgens de auteur 
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betreft. Succesvolle uitvoering zal 
mede affiankelijk zijn van de wijze 
waarop er nationaal door politie 
en OM structuur aan wordt 
gegeven. Een landelijk coOrdina-
tiepunt kan hierbij een functie 
vervullen. 

37 
Hoogenboom, A.B. 
Urban crime; over Lof der 
Dwang, Nieuw Funks en grate 
steden problematiek 
Het tijdschrift voor de politic, 
53e jrg., nr. 2, 1991, pp. 78-81 

Op 16 oktober 1990 organiseerde 
het Parool een forumdiscussie 
over criminaliteit in de grote stad. 
Deelnemers waren de burge-
meesters en hoofdcommissarissen 
van Den Haag, Amsterdam en 
Rotterdam. Diezelfde week werd 
in Barcelona een congres 
gehouden met als thema 'urban 

na kleine veelvoorko-
mende, massale, georganiseerde 
en bedrijfsmatige misdaad is de 
discussie weer een nieuw etiket 
rijker. Begin oktober kreeg het 
boekje tof der dwang' van de 
socioloog Herman Vuysje veel 
aandacht in de media. Vuysje 
raakt ook aan de criminaliteits-
overlast in de grote stad. Met 
name in Amsterdam. In het onder-
havige artikel komen de belang-
rijkste punten uit de Parool-
discussie, waar ook de opvat-
tingen van Vuysje werden 
besproken, aan de orde. 



besteedt de politie echter te weinig 
aandacht aan haar hulpverlenende 
taak. Dit komt zowel door 
weerstand hiertegen als door te 
weinig kennis en inzicht. Wit men 
beter gestalte geven aan dit 
taakveld, dan moet de doelstelling 
vooraf worden vastgesteld. De 
auteur meent dat deze moet zijn 
afgeleid van de rot die de politie 
inneemt in de eerste lijns 
geestelijke gezondheidszorg. Als 
twee voorbeelden van een 
gunstige ontwikkeling noemt hij 
de wijkwachtmeester bij de 
rijksgroep Nieuwerkerk a/d Ussel 
en een project i.v.m. de hulpverle-
nende taak bij de rijkspolitie in 
het district 's-Gravenhage. De 
taak van de wijkwachtmeester is: 
'behandelen' van vaak terugko-
mende of zeer moeilijke 
probleemgevallen van psycho-
sociale aard, het aanspreekpunt of 
contactpersoon zijn voor de 
hulpverleningsinstellingen, en 
co6rdinatie van politiebemoeienis 
bij psycho-sociale problematiek. 
Alle betrokken partijen waarderen 
het veelvuldige contact met de 
wijkwachtmeester positief. Het 
project in Den Haag omvat drie 
elementen: het geven van infor-
matie aan kaderleden over 
politiele hulpverlening, het 
aanbrengen van enige structuur 
door het instellen van wijkwacht-
meesters, en het geven van een 
cursus voor deze functionarissen. 

39 
Hunter, R.D. 
Three models of policing 
The international review of 
police development, 13e jrg., nr. 
3,1990, pp. 118-124 

In democratische landen is de 
balans tussen controle over crimi-
naliteit enerzijds en waarborgen 
voor de vrijheid van de burgers en 
rechtszekerheid anderzijds een 
belangrijk issue. Ruwweg is het 
politiebeleid in deze landen in 

drie categorieen in te delen: 
gefragmenteerd, gecentraliseerd en 
gantegreerd. De auteur beschrijft 
de drie modellen elk met een land 
als voorbeeld. Een gefragmenteerd 
beleid wordt gevoerd in Belgie, 
Canada, Nederland, Zwitserland 
en de VS (voorbeeld). Hierin 
overheersen lokale overheden. Het 
model is extreem democratisch 
maar ook zeer ineffectief en 
inefficient en biedt veel mogelijk-
heden tot corruptie. Een gecentra-
liseerd beleid wordt gevoerd in 
Frankrijk (voorbeeld), Italie, 
Finland, Israel, Thailand, Taiwan, 
Ierland, Denemarken en Zweden. 
Hierin domineert de centrale 
overheid. Het model is orderlijk 
en effectief maar minder democra-
tisch dan het eerste. De ruimte 
voor corruptie ligt ook meer bij de 
centrale overheid. Het geInte-
greerde model wordt gevonden in 
Japan, Australie, Brazilie en 
Engeland/Wales (voorbeeld). 
Hierin wordt cerntraal en lokaal 
beleid gecombineerd. Het is meer 
efficient dan het gefragmenteerde 
beleid en meer democratisch dan 
het gecentraliseerde. Het laatste 
model draagt de minste mogelijk-
heden tot corruptie in zich. 
Met literatuuropgave. 

40 
Meer, F.M. van der, J.C.M. 
Raadschelders 
Het einde van de integrale 
politiezorg 
Het tijdschrift voor de politie, 
53e jrg., nr. 1, 1991, pp. 12-17 

In dit artikel willen de auteurs 
ingaan op de vraag of de regiona-
lisering van de politiefunctie wel 
op al haar mogelijke conse-
quenties is doordacht. Welke 
oplossingen zijn tot dusverre 
aangedragen? Zijn andere oplos-
singen denkbaar? Het regionali-
teitsperspectief (de combinatie 
van schaal en maatschappelijke in 
casu politieke zorgterreinen) 
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vormt de achtergrond van dit 
artikel. Tegen deze achtergrond 
zijn drie groepen van 'oplos-
singen' te onderscheiden: samen-
werking, integratie en differen-
tiatie. Elk van de paragrafen 
daarover begint met een korte 
theoretische beschouwing, gevolgd 
door een uiteenzetting van de 
praktische consequenties. 
Met literatuuropgave. 

41 
Scheffer, J.P. 
Met nieuw elan de verkeersonvei-
ligheid te V de handhaving van 
het RVV 1990 
Algemeen politieblad, 140e jrg., 
nr. 5, 1991, pp. 15-17 

Nu de verschillen tussen het 
huidige RW en het toekomstige 
RW de facto niet groot zijn, valt 
niet op voorhand en zonder 
nadere argumentatie in te zien 
waarom de toekomstige regels 
beter eq. effectiever gehandhaafd 
zouden kunnen worden. Het RVV 
1990 is wel een uitstekende 
aanleiding om een nieuw handha-
vingsconcept te beproeven. 
Aansluiting moet worden gezocht 
bij de praktijk, niet bij illusies. flit 
uitgangspunt van de nota van 
toelichting onderschrijft de 
VCOM (Verkeerscommissie OM) 
ten voile. Dit is zeker het geval 
indien het regelgeving betreft op 
grond waarvan ongeveer drie 
miljoen processen-verbaal worden 
opgemaakt (het zogeheten Ilevent 
en de maximum snelheid). 

42 
Vrij, A., F.W. Winkel e.a. 
Interactie tussen politiefunctiona-
rissen en allochtone burgers; twee 
studies naar de frequentie en het 
effect van aan- en wegkijken op 
de impressieformatie 
Nederlands tijdschrift voor de 
psychologie, 26e jrg., nr. I, 
1991, pp. 8-19 

In diverse Westeuropese landen 
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waaronder Nederland, is 
empirisch materiaal beschikbaar 
waaruit blijkt dat allochtonen 
anders dan autochtonen worden 
afgehandeld, zowel op politieel als 
justitieel niveau. Len mogelijke 
verklaring hiervoor bieden 
theorieen rond `non-verbale 
communicatiefouten'. In dit 
artikel staat het non-verbale 
kijkgedrag centraal. Allereerst 
wordt een experimented obser-
vatie-onderzoek besproken naar 
de verschillen in kijkgedrag tussen 
Surinamers en Nederlanders in 
ondervragingssituaties. Hieraan 
namen 92 mensen deel (55% van 
Nederlandse en 45% van 
Surinaamse afkomst). Zowel 
tijdens het spreken als het 
luisteren blijken Surinamers de 
politic-agent minder aan te kijken 
dan Nederlanders. De mate van 
integratie beinvloedt dit 
kijkgedrag niet significant. 
Vervolgens werd onderzocht in 
hoeverre verschil in kijkgedrag 
tussen Nederlanders en 
Surinamers tot non-verbale 
communicatiefouten leidt. Aan dit 
experiment namen 284 onder-
vraagden deel (69% van Neder-
landse en 31% van Surinaamse 
aficomst). Hen werd na het 
bekijken van een videoband, 
waarin de ondervraagden ofwel 
`zware kijkgedrag ofwel 'blank' 
kijkgedrag vertoonde, een 
vragenlijst overhandigd 
betreffende de mate van 
verdacht-zijn van de burger en de 
mate waarin de burger een 
aangename en gespannen indruk 
maakte. Nederlandse proefper-
sonen beoordeelden de burger met 
`zwart' kijkgedrag als verdachter, 
onaangenamer en meer 
gespannen. Dit illustreert dat 
blanke politiemensen non-verbale 
communicatiefouten maken. 
Zwakker geintegreerde Surinamers 
daarentegen beoordeelden de 
burger met 'blank' kijkgedrag 



negatiever. Sterker geIntegreerde 
Surinamers evalueerden juist het 
`zwarte' kijkgedrag negatiever. 
Sterker geIntegreerde Surinamers 
evalueerden juist het `zwarte' 
kijkgedrag negatiever. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

43 
Snortum, J.R. 
Drinking-driving compliance in 
Great Britain; the role of law as 
a threat as a moral eye opener 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. 6, 1990 pp. 479-499 

In een overzicht van tot nu toe 
verricht onderzoek gaan de 
auteurs de effecten op lange 
termijn na van de Engelse 
wetgeving m.b.t. dronken rijden. 
Kort na de invoering van de Road 
Safety Act in 1967 werd een sterke 
daling van het aantal verkeers-
slachtoffers door dronken rijden 
geconstateerd, maar dit effect was 
na enige maanden al sterk 
gedaald. De auteurs bezien de 
resultaten van onderzoek op 
langere termijn in het kader van 
gegevens over veranderingen in de 
gemiddelde alcohol consumptie 
per hoofd van de bevolking, van 
opvattingen over het dronken 
rijden en van de wetstoepassing. 
Sinds 1967 werden duidelijke 
veranderingen in deze gegevens 
aangetoond, maar geen direct 
effect hiervan op het al dan niet 
rijden onder invloed. De schrijvers 
wijten dit aan de complexiteit van 
zowel de afhankelijke als de 
onafhankelijke variabelen in 
onderzoek naar processen van 
sociale controle en de invloed van 
wetgeving op het gedrag van 
burgers. 
Met literatuuropgave. 

44 
Tornros, J., H. Laurell 
Akute and Katerwirkung des 
Alkohols auf die Leistung im 
simulierten Fahrversuch 
Blutalkohol, 28e jrg., nr. 1, 
1991, pp. 24-30 

In deze Zweedse studie werden de 
effecten van een kater na alcohol-
gebruik bij gesimuleerd rijgedrag 
onderzocht. Vierentwintig gezonde 
vrijwilligers (drieentwintig 
mannen en een vrouw) in de 
leeftijd van 22 tot 46 jaar, alien 
matige drinkers en in het bezit van 
een geldig Zweeds rijbewijs, 
namen aan het onderzoek deel. Zij 
kregen als opdracht, per simulator 
in zo kort mogelijke tijd 20 km te 
rijden op een weg met vele 
bochten. Ook bevonden zich op 
onregelmatige afstanden ijsafzet-
tingen op de weg. Tijdens de acute 
intoxicatiefase (een gemiddeld 
bloedalcoholgehalte van 150 mg%) 
werd het rij gedrag in ernstige 
mate negatief beInvloed. In 
mindere mate bleek dit het geval 
op de ochtend na het alcoholge-
bruik, toen het gemiddelde 
bloedalcoholgehalte iets minder 
dan 40 mg% bedroeg. Later op de 
dag werden geen significante 
verschillen meer waargenomen. 
Na nog een nachtje slapen waren 
alle door het alcoholgebruik 
veroorzaakte effecten verdwenen. 
De auteurs verwijzen nog naar een 
onderzoek uit 1983, dat geheel 
andere resultaten te zien gaf. 
Goed vergelijkbaar zijn deze resul-
taten echter niet, aangezien in 
1983 het onderzoek werd verricht 
door proefpersonen daadwerkelijk 
te laten rijden op een gesloten 
circuit en het huidige onderzoek 
werd gedaan aan de hand van 
gesimuleerd rijgedrag. 
Met literatuuropgave. 
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Slachtofferstudies 

45 
Elbow, M., J. Mayfield 
Mothers of incest victims; 
villains, victims, or protectors? 
Families in society, 72e jrg., nr. 
2, 1991, pp. 78-86 

In literatuur en theorieen over 
incest wordt veel aandacht 
besteed aan de (persoonlijkheid 
van) moeders van incestslacht-
offers. Daarbij worden zij veelal 
gezien als inadequate moeders, 
die hun kinderen niet geloven en 
incest ontkennen of negeren, als 
medeschuldige of (in de feminis-
tische literatuur) als medeslacht-
offers. Er is weinig aandacht voor 
beschermend gedrag van moeders 
ten aanzien van hun dochters. 
Bestudering van de kinderbescher-
mingsdossiers betreffende 24 
gevallen van vader-dochter incest 
wijst uit dat moeders hun dochters 
wel degelijk geloven en dat 
sommigen beschermend gedrag 
vertonen. Slechts 17% van de 
moeders ontkende de incest en 
29% nam zelf stappen am hulp te 
krijgen. De . auteurs wijzen er op 
dat voor moeders, wztnneer zij - 
zelf door bepaalde aanwijzingen, 
of doordat het hen verteld wordt - 
op de hoogte komen van incest, in 
een stressvolle situatie belanden 
waarin hun rol als echtgenote, 
moeder en vrouw aan de kaak 
wordt gesteld. Waarschijnlijk 
wordt een deel van de pogingen 
van moeders hun dochters te 
beschermen niet opgemerkt door 
hulpverlenende instanties. In de 
gevallen waarin geen pogingen tot 
bescherming worden ondernomen 
kunnen daarvoor allerlei redenen 
zijn, zoals het kind een justitieel 
onderzoek willen besparen en 
angst van de vrouw ten gevolge 
van bedreiging door de dader en 
isolatie. Het artikel wordt besloten 
met een aantal aanbevelingen 
voor hulpverleners die te maken 

46 
Gordon, M. 
Males and females as victims of 
childhood sexual abuse; an 
examination of the gender effect 
Journal of family violence, 5e 
jrg., nr. 4, 1990, pp. 321-332 

In literatuur en onderzoek over 
seksueel misbruik van kinderen is 
relatief weinig aandacht voor 
misbruik van jongens. In het 
artikel wordt aandacht besteed 
aan verschillen in ervaringen 
tussen mannelijke en vrouwelijke 
slachtoffers en aan de invloed van 
de relatie tussen slachtoffer en 
dader daarop. De data werden 
verkregen via een enquete door de 
Los Angeles Times in 1985 onder 
2627 volwassen Amerikanen. In 
totaal 169 mannen en 416 
vrouwen gaven aan voor hun 18e 
jaar slachtoffer te zijn geweest van 
seksueel misbruik. De daders 
waren overwegend mannen. 
Mannelijke slachtoffers werden, in 
vergelijking met de vrouwelijke 
slachtoffers, vaker misbruikt door 
niet-familieleden en buiten het 
eigen huis. Tevens waren zij vaak 
ouder ten tijde van het eerste 
misbruik en het leeftfidsverschil 
tussen hen en de daders was 
relatief kleiner. Het misbruik was 
vaker ernstiger van aard, maar 
werd vaker niet aangegeven. Een 
aantal van de verschillen heeft te 
maken met verschillen in de aard 
van de relatie tussen dader en 
slachtoffer. Samenvattend kan 
gesteld worden dat jongens in 
mindere mate dan meisjes bloot-
staan aan misbruik door personen 
die emotioneel nabij staan: zij 
worden minder vaak misbruikt 
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krijgen met incest-problematiek. 
Zo wordt aanbevolen het kind niet 
per definitie uit de situatie te 
plaatsen, maar de mogelijkheden 
tot voorkoming van herhaling te 
onderzoeken. 
Met literatuuropgave. 



door familieleden en als het wel 
gebeurt zijn de daders meestal 
geen vertrouwde autoriteitsfiguren, 
maar familieleden van ongeveer 
dezelfde leeftijd. 
Met literatuuropgave. 

47 
Walther, S.R.B. 
Eigen schuld slachtoffer en 
schadevergoedingsmaatregel; een 
civielrechtelijke verdeelsleutel in 
het strafrecht 
Nederlands juristenblad, 128e 
jrg., 17 januari 1991, pp. 90-94 

In wetsontwerp 21 345 wordt 
voorgesteld, de strafrechtelijke 
schadevergoedingsmaatregel aan 
de hand van civiele maatstaven in 
te vullen. De auteur acht dit noch 
logisch, noch gewenst, noch 
nodig. Niet logisch, aangezien 
schadevergoeding voor de door 
een strafbaar feit geleden schade 
per definitie nooit herstel van de 
rechtmatige toestand betekent. 
Schending van een strafrechtelijke 
norm is van een andere orde dan 
schending van een civiele norm. 
Strafrechtelijke sancties met straf-
doelen als conflictoplossing, 
versterking van de vredemakende 
functie van het strafrecht of 
preventie dienen aan de hand van 
strafrechtelijke maatstaven te 
worden bepaald en niet aan de 
hand van criteria uit een ander 
rechtsgebied. Ongewenst is de 
invulling van de maatregel naar 
civiele maatstaven, omdat hier 
tijdens het strafproces een secun-
daire victimisatie uit kan volgen. 
Onnodig is het tenslotte, omdat de 
waarde die in het strafproces aan 
de krenking van het publieke 
belang wordt toegekend en het 
concrete belang van het slacht-
offer hierin beter kan worden 
uitgedrukt door de vastgestelde en 
opgelegde geldboete geheel of ten 
dele direct ten goede te laten 
komen aan het slachtoffer. De 
auteur komt tot de conclusie, dat 

de belangen van slachtoffers van 
strafrechtelijke normschendingen 
kunnen worden erkend zonder dat 
het strafproces tevens noodzakelij-
kerwijs leidt tot een terechtzitting 
voor het slachtoffer. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen 
te leen gevraagd worden bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Schedel-
doekshaven 100, 's-Gravenhage, 
tel. 070-3706553/54. 
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Alleen maar merken als het lcan 
werken 
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Barneveld, RD., F. Zorge 
Werken en zitten in de Manvei; 
follow up 
's-Gravenhage, Ministerie van 
Justitie, Directie 
Delinquentenzorg en 
Jeugdinrichtingen, afdeling 
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United States 
Criminal victimization in the United 
Stales, 1988; a national crime 
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Washington, U.S. Department of 
Justice, Bureau of Justice 
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Dijk, A.G. van, N.C. Hilhorst e.a. 
Eindrapportage experimenten 
voetbalvandalisme en jeugdwelzyn; 
onderzoek naar de resulta ten van 
een jeugdwelzijnsbenadering van 
vonbalvandalisme in zes gemeenten 
Rijswijk, Ministerie van WVC, 
1991 
Evaluatie voetbalseizoen 
Evaluatie voetbalseizoen 1989-1990 
Utrecht, Centraal Informatiepunt 
Voetbalvandalisme, 1990 

Finkelhor, D., G. Hotaling e.a. 
Missing, abducted, runaway, and 
thrownaway children in America; 
first report: numbers and 
characteristics national incidents 
studies; executive summary 
Washington, U.S. Department of 
Justice, Office of Justice Programs, 
Office of Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention, 1990 ' 
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Amsterdammers over misdaad en 
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Laan, P.H. van der 
Experimenten met altematieve 
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Proefschrift 
Met meer recht 
Met meer recht meer bescherming; 
een advies over kinderbescherming 
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Original records 
Original records of entry 
Washington, U.S. Department of 
Justice, Office of Justice Programs, 
Bureau of Justice Statistics, 1990 
Research report 
Research report summaries 1990 
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slachtoffers van TBS-gestelden 
tijdens de tenuitvoerlegging van de 
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's-Gravenhage, Ministerie van 
Justitie, Directie 
Delinquentenzorg en 
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Diebstahldelikte als Ergebnis von 
Tatgelegenheiten 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV6, juli/augustus 1991: Medische 
technologie 
JV7, september: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober/november: Daders 
aan het woord 
JV9, december: Strafvordering 
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Congressen 

Conferentie over theorie en 
methode in internationaal 
jeugdonderzoek 
De conferentie schenkt 

aandacht aan drie recente ontwik-
kelingen op het gebied van inter-
nationaal jeugdonderzoek: inter-
disciplinaire theorievorming; 
longitudinale studies; cross-
cultureel jeugdonderzoek. 
Datum: 12-13 december 1991 
Pleats: De Uithof, Utrecht 

Inlichtingen: Wim Meeus, tel.: 
030-532012. 

Tweede Europees wetenschap-
pelijk congres over residen-
Bele jeugdhulpveriening 
Op het congres staat de vraag 

centraal wat de praktisch bruik-
baarheid is van de theoretische 
begrippen sociale competentie en 
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Bescherming financiele 
belangen EG 
Op 21 november 1990 is 

opgericht de Nederlandse 
vereniging tot bestudering van het 
recht betreffende de bescherming 
van de financiele belangen van de 
EQ. De vereniging wil degenen 
die op de een of andere wijze 
betrokken zijn bij of belangstelling 
hebben voor het recht inzake de 
bestrijding van EG-fraude bijeen-
brengen teneinde de kennis te 
vergroten en oplossingen te 
zoeken. Het voorlopig bestuur 
wordt gevormd door prof. mr  H. 
de Doelder (EUR, voorz.), mr 
HA. Holthuis (A-G Hof Den 
Haag), dr J.A.E. Vervaele (UHD 
NISER RUU), mr D. van der 
Landen (UD KUB, secr./penn.), 
dr J.W. van der Hulst (UD EUR, 
2e secr.). Een van de voor dit jaar 
geplande bijeenkomsten is een 
congres over EG-fraude. 
Datum: 17 t/m 19 oktober 1991 
Pleats: Erasmus Universiteit 
Rotterdam 
Intichtingen: dr LW. van der 
Hulst, tel.: 010-4082357. 



sociale ondersteuning in de 
residentiele jeugdzorg. Terwijl bij 
sociale competentie een centraal 
aspect in de persoon van 
opgenomen kinderen een adoles-
centen aan de orde is, wordt bij 
sociale ondersteuning een cruciaal 
aspect van hun (thuis- en 
tehuis-)omgeving belicht. Aan de 
hand van de volgende vier 
subthema's wordt het congres-
thema 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. Een voorstel (liefst in 
het Engels) dient voor 1 februari 
1991 ingeleverd te worden. Voor 
informatie over hoe zo een 
voorstel er uit dient te zien wordt 
men gevraagd contact op te 
nemen met het Leids Congres 
Bureau, tel.: 071-275299. 
Datum: 7, 8 en 9 november 1991 
Plaats: Leeuwenhorst Congres-
centrum, Noordwijkerhout 
Informatie: 2e EUSARF-congres 
1991, p/a Leids Congres Bureau, 
Postbus 16065, 2301 GB Leiden, 
071-275299. 

Misdaad boeit; 150 jaar 
gevangenisbibliotheken 
150 jaar geleden werd, mede 

naar aanleiding van enkele gevan-
genisopstanden die uitdrukking 
gaven aan de ontevredenheid 
onder gevangenen over de 
mogelijk door hen te lezen 
boeken, besloten tot 'inrigting van 
leesbibliotheken in de gevange-
nissen'. Bibliotheken zijn nog 
steeds populair binnen de 
inrichting. Gedetineerden zijn nog 
steeds kritisch over wat voor hen 
beschikbaar gesteld wordt. Na 
veel inspanningen om de kwaliteit 
van deze bibliotheken te verbe-
teren kan nu gezegd worden dat 
binnen de beperkingen die dit 

soort bibliotheken met zich 
meebrengt, deze nu in het 
algemeen een aanvaardbaar 
niveau heeft. Reden tot het 
organiseren van een literaie 
symposium met aansluitend een 
`bajesboekenbal'. Het thema zal 
zijn: misdaad boeit, misdaad als 
een boeiend thema om over te 
schrijven; misdaad als een 
boeiend thema om over te lezen. 
Voordrachten worden gehouden 
door Jef Geeraerts (auteur van 
o.a. misdaadromans), Rene Appel 
(recenseerde misdaadromans voor 
de NRC) en Peter Hoefnagels 
(hoogleraar Erasmus universiteit). 
Een forumdiscussie onder leiding 
van Heikelien Verrijn Stuart met 
Helga Ruebsamen, A. Baantjer, 
Frank Bovenkerk, een exgedeti-
neerde, prof. C.J. Kelk, Fred 
Soeteman en Peter R. de Vries. 
Aansluitend feestelijk avondpro-
gramma. 
Datum: 8 november 1991. Zaal 
open symposium 12.00 uur. Zaal 
open feestavond 20.00 uur 
Plaats: Paradiso, Weteringschans 
6, Amsterdam 
Informatie: Frances Kaiser, tel.: 
070-3617432. 

Criminologische studiebeurzen 
van de Raad van Europa 1992 
De Raad van Europa verleent 

aan jonge, pas afgestudeerde • 
criminologische onderzoekers 
studiebeurzen teneinde hen in 
staat te stellen door studie in het 
buitenland: hun kennis te 
vergroten van doelstellingen en 
methoden van criminologisch 
onderzoek, ondernomen in 
lidstaten van de Raad van 
Europa; deel te nemen in crimino-
logische studies en onderzoeken 
van algemeen Europees belang. 
Studiebeurzen kunnen individueel 
of in groter verband worden 
verleend. Een brochure met 
nadere inlichtingen over en 
aanvraagformulieren voor een 
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dergelijke beurs zijn te verkrijgen 
bij drs W. Scheepmaker, secretaris 
van het Verbindingsbureau voor 
Criminologische Studiebeurzen 
Raad van Europa. Postadres: 
CDWO, Ministerie van Justitie, 
Postbus 20301, 2500 EH 's-Gra-
venhage ; tel.: 070-3706557 (b.g.g. 
de beer L.A. van den Ouden, tel.: 
070-3706557). De op boven 
gedoelde formulieren gestelde 
aanvragen voor het jaar 1992 
dienen in zesvoud voor 1 juli 1991 
in het bezit te zijn van het 
genoemde verbindingsbureau. Een 
beschikking op betreffende 
aanvragen is te verwachten road 
de jaarwisseling. 

10 jaar Halt 
De aanleiding voor dit 

symposium over mogelijkheden in 
de aanpak van jeugdcriminaliteit 
is het felt dat 10 jaar geleden door 
het OM, de politic en de gemeente 
Rotterdam is gestart met de zgn. 
Halt-procedure die een antwoord 
moest worden op gedrag van 
jongeren die zich schuldig 
maakten aan vandalisme. In 10 
jaar tijd is de Halt-procedure in 
het grootste deel van het land 
ingevoerd. Het Ministerie van 
Justitie overweegt ook andere 
strafbare feiten voor een 
Halt-procedure in aanmerking te 
laten komen. Is dat een goede 
zaak of wordt daarmee te veel 
toegeschreven aan de successen 
bij bestrijding van vandalisme? 
Welke verantwoordelijkheid heeft 
het OM bij dit soort ontwikke-' 
lingen en hoe moet die verant-
woordelijkheid worden toegepast? 
De politic legt meer en meer 
nadruk op preventie van crimina-
liteit. Is dat in geval van jeugdcri-
minaliteit ook mogelijk? Heeft 
preventie van jeugdcriminaliteit te 
maken met betere normhand-
having of juist het gedogen van 
norm-overschrijdend gedrag? 
Deze thema's komen op het 

symposium uitgebreid aan de 
orde. Burgemeester Peper van 
Rotterdam opent het symposium 
en verder zijn er inleidingen van: 
Mw. dr J. Junger-Tas(Hoofd 
WODC, Ministerie van Justitie), 
prof. dr J.J.M. van Dijk (Hoofd 
Directie criminaliteitspreventie), 
M.J.D. Jansen (Voorzitter Halt 
Nederland), drs J. Heemskerk 
(Voorzitter Raad voor het Jeugd-
beleid), prof. dr G.P. Hoefnagels 
(hoogleraar criminologie Erasmus 
Universiteit). De dag wordt 
afgesloten door mr A. Kosto, 
Staatsecretaris van Justitie. 
Datum: 27 november 1991 
Pleats: Beurs WTC, Rotterdam 
Inlichiingen: Vermande Studie-
dagen, tel.: 03200-22944. 

Bonger-lezing • 
Op 14 mei 1991 hield prof. dr 

E. Zahn, emeritus hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam, 
de tweede Bonger-lezing, getiteld 
In de schaduwen van de 21e eeuw; 
historische toekomstvisies, huidige 
prognoses en overlevingsstrategieen. 
De tekst van deze lezing kan 
worden besteld door f 7.50 
(inclusief porti) over te maken op 
Postbankrekening 6097835 ten 
name van Stichting W.A. Bonger-
lezingen te Amsterdam, onder 
vermelding van `Tweede Bonger-
lezing'. 

De WODC -rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het raPpodopgesteld wordt. 
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Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-454762. De WODC-
rapporten, verschenen in 1988 en 
daarvoor, zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop, 
tel: 070-3789880. Een complete 
lijst van de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-3706554). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de meest recent 
verschenen rapporten. 

Hekman, E.G.A., A. Klijn 
Scheidingsmanieren; het Buro 
Echtscheiding Groningen als 
experiment in multidisciplinaire 
vroeghulp 
1989, WODC 93 
Aalberts, M.M.J. 
Operationeel vreemdelingentoezicht 
in Nederland 
1989, WODC 94 
Emmerik, J.L. van 
Tbs en recidive; een vervolgstudie 
naar de recidive van ter beschikking 
gestelden van wie de maatregel is 
beeindigd in de periode 1979-1983 
1989, WODC 95 
Cozijn, C. 
Twee jaar bestuurdersaansprake-
lijkheid 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 slachtof-
ferhulp en primaire opvang 
1990, WODC 98 
Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers 
De Kwartaalcursus en recidive 
1990, WODC 99 
Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit: periode 1980-1988 
1990, WODC 100 
Zeilstra, 	H.G. van Andel 
Informatieverschaffing en schadebe-
middeling door de politie bjj slacht-
offers van misdrifven; 
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 conflictop-
wekkendheid van artikel 57 AA W 
1990, WODC 102 
Duyne, P.C., R.F. Kouwenberg, G. 
Romeijn 
Misdaadondernemingen; onderne-
mende misdadigers in Nederland 
1990, WODC 103 
Kommer, M.M. 
Werken met mensen; een onderzoek 
naar werksituatie en functioneren 
van penitentiair inrichtingswerkers 
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 onder jongens uit etnische 
minderheden II 
1991, WODC 107 
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Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek 
van een grootschalige voorlichtings-
campagne en studie naar de 
(onmogelijkheden) van voorlichting 
1991, WODC 108 
Terlouw, G.J. 
Criminaliteitspreven tie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marrokaanse jongeren 
1991, WODC 109 
Welt; C. van der, M.W. Bol 
Net gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 

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

Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens, 
E.A.I.M. van den Berg 
Geschikt of niet geschikt? Een 
evaluatie van de lik-op-stuk-experi-
menten 
1989, WODC/K1 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Gestructureerd politiesepot in jeugd-
zaken 
1989, WODC/K2 
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel 
Evaluatie van het schadebemidde-
lingsprojekt bij de Leidse politie 
1989, WODC/K3 
Linckens, P.J., J.L.P. Spicken-
heuer 
In Enschede verdacht; de werking 
van een prioriteitenprocedure by 
politie en justitie 
1989, WODC/K4 
Leuw, Ed. 
Reclasseringswerk voor verslaafden; 
een onderzoek naar meningen en 
ervaringen in het reclasseringsveld 
1989, WODC/K5 

Naborn, E.M. 
Beschermingsbewind: een verge-
lijking met de curatele 
1989, WODC/K6 
Terlouw, G.J., G. Susanne 
Een preventieproject in Gouda; 
eerste resulta ten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC/K7 
Laan, P.H. van der 
Wel geplaatst, maar...; een eerste 
verkenning van het verschijnsel 
moeilyk plaatsbare jongeren en de 
daarmee samenhangende capaci-
teitsproblemen in de residentiele 
jeugdhulpverlening 
1990, WODC/K8 
Mutsaers, M, L. Boendermaker 
Criminaliteitspreven tie in het 
ondenvijs; eerste deelexperiment: 
spijbelcontrole 
1990, WODC/K9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, M. 
Junger 
Slachtofferzorg bij het Openbaar 
Ministerie by een groot parket in 
het westen des lands; verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC/K10 
Spaans, EC., L. Doornhein 
Evaluatie-onderzoek jeugdreclas-
sering 
1990, WODC/K11 
Junger, M., L. Steehouwer 
Verkeersongevallen by kinderen uit 
ethnische minderheden 
1990, WODC/K12 
Ooyen-Houhen, M. van, A. 
Schiewold, S. Schneider, R. Smeets 
Jonge uithuisgeplaatste kinderen 
nader bekeken; een follow-up 
onderzoek naar bun ontwikkeling 
1990, J&J 14 
Boendemaker, L., S.M. Schneider 
lnterimrapport Prejop Amsterdam 
1990, WODC/K13 
Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De strafkamer van de Hoge Raad 
in ciffers 1988-1989 
1991, WODC/KI4 
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Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpunten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete onder rechters, 
Ofticieren van Justitie, advocaten en 
coordinatoren dienstverlening naar 
eventuele knelpunten by de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC/K15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Duits drugstoerisme; een veldon-
derzoek onder Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC/K16 	. 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen 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 Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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