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Voorwoord 

De westerse cultuur wordt, meer dan enige andere, 
gekenmerkt do,or technologische ontwikkelingen. 
Vanaf de industriele revolutie in de vorige eeuw is de 
ontwikkeling van de technologie in een stroomver-
snelling geraakt. In de twintigste eeuw is de aard van 
die ontwikkeling diepgaander en het tempo waarin zij 
zich voltrekt hoger dan ooit tevoren. De conse-
quenties van technologische veranderingen voor 
verschillende andere aspecten van de cultuur - 
economie, recht, politiek en ethiek - zijn daardoor 
niet alleen zeer ingrijpend, maar kunnen ook steeds 
moeilijker worden voorzien en verwerkt. 

In deze aflevering van JV wordt aandacht besteed 
aan de relatie tussen de meer recente vormen van 
technologie en verschillende aspecten van het recht. 
Men kan zich de vraag stellen wat in die relatie 
primair moet staan: de beginselen van het recht of de 
technische mogelijkheden. Met andere woorden: 
moet alles wat technologisch kan, ook worden 
ingevoerd of moet de implementatie van techniek 
worden afgestemd op onze waarden? 

Aangezien er op het gebied van recht en techno-
logie nog bijzonder weinig theoretische reflectie en 
onderzoek heeft plaatsgevonden, zou het niet realis-
tisch zijn hier een definitief antwoord op deze vraag 
te verwachten. In de bijdrage van prof. H. Franken en 
prof. H.J. van den Herik valt al wel het begin van een 
antwoord te onderscheiden. De auteurs behandelen 
de mogelijkheid expertsystemen te gebruiken bij het 
nemen van juridische beslissingen met als voorlopig 
uitgangspunt dat deze kunnen worden toegelaten als 
beslissingsondersteunende systemen. De wenselijkheid 
van aanvaarding van zulke systemen wordt 
afgewogen aan de hand van de begrippen verant-
woordelijkheid, aansprakelijkheid en rechtsgelijkheid 
en van ethische overwegingen. Verder wordt onder 
meer ingegaan op technologische druk en op de vraag 
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of juridische intultie meetba
J
ar en mogelijk zelfs 

computeriseerbaar is. 
Prof. E.J. Dommering geeft een beschrijving van de 

wijze waarop men in het recht in de loop van de tijd 
heeft gereageerd op technologische veranderingen. 
Hij laat zien dat een nieuwe techniek steeds leidt tot 
een nieuw juridisch specialisme of tot een aanpassing 
van bestaande rechtsregels aan nieuwe technologische 
paradigma's. De auteur meent dat 'over de relatie 
tussen techniek en recht vrijwel alleen vanuit het 
specifieke specialisme wordt nagedacht, en dikwfils 
niet in theoretisch-analytische zin' en acht een 
grondiger reflectie van groot belang. 	• 

In de bijdrage van G.J. de Raaf wordt een inventa-
risatie gegeven van de raakvlakken tussen technologie 
en Justitie. Nieuwe technieken leiden niet alleen tot 
nieuwe vormen van crimineel gedrag, maar ook tot 
meer geavanceerde beveiligings- en opsporingsme-
thoden. De Raaf schetst de mogelijkheden voor een 
technologiebeleid in de verschillende fasen van het 
justitiele 'produktieproces'. Zo behandelt De Raaf in 
een tweede bijdrage de 'smart card' als middel ter 
handhaving van de verkeerswetgeving. Daarmee kan 
de pakkans voor, bij voorbeeld, overtredingen van de 
maximumsnelheid in principe worden verhoogd tot 
honderd procent. Ook wordt een automatische 
vaststelling en inning van boetes en parkeergelden 
mogelijk. De problemen ervan — de mogelijkheid een 
automobilist overal te volgen en de mogelijkheid van 
misbruik van gegevens — zijn volgens de auteur vrij 
gemakkelijk te ondervangen. 

Ten slotte beschrijft R.J. Schrok hoe technologische 
ontwikkelingen het werk van de recherche ingrijpend 
hebben veranderd. Enerzijds wordt de recherche door 
de voortschrijdende techniek geconfronteerd met 
nieuwe problemen die voortvloeien uit veranderingen 
in de uitvoering en de aard van crimineel gedrag en 
uit geavanceerde preventiemethoden van de burger. 
Anderzijds kan zij echter ook beschikken over steeds 
betere opsporingstechnieken die door de auteur 
nauwgezet worden beschreven. 
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Computers in hoger beroep 

prof. mr . H. Franken en prof. dr. H.J. van 
den Herik* 

Het had jets weg van een overval : februari 1988, 
IBM sluit een contract met de statige Faculteit der 
rechtsgeleerdheid van de Leidse Universiteit en even 
later verschijnen er dertig pc's in het gebouw aan de 
Hugo de Grootstraat. De informatica deed concreet 
zijn intrede in het juridisch onderwijs. Aanvankelijk 
ging het alleen om Wordperfect, elektronische 
databanken, juridische informatiesystemen en 
misschien als volgende stap om intelligente tutorsys-
temen die voortkomen uit computer-ondersteund 
onderwijs. Maar weldra lag daar ook de nadruk op 
kennissystemen, vooralsnog beslissingsonder-
steunend, maar wie weet ooit plaatsvervangend ...? 

De auteurs, die in 1988 aan de taak begonnen om 
binnen de rechtenfaculteit recht met informatica te 
combineren, hadden een wel heel verschillende 
invalshoek. Franken benaderde de problematiek als 
jurist, Van den Herik deed dit als informaticus. Vanaf 
het begin was er de eensgezindheid: goed onderwijs en 
goed onderzoek; maar er was ook eensgezindheid over 
de vruchtbaarheid van het debat. Het debat kwam er, 
want Van den Herik heeft een uitgesproken geloof in wat 
computers kunnen en Franken vindt dat rechtdoen 
mensenwerk is. Op de vraag die Van den Herik eens 
werd gesteld of Franken de denkbeelden over rechtspre-
kende computers wel kon accepteren, was dan ook het 
logische antwoord: `Rechtsprekende computers zijn 
entiteiten die de discussie sturen en de grenzen van de 

* Prof. Franken is hoogleraar Inleiding in de rechtswetenschap 
en tevens hoogleraar Informaticarecht aan de Rijksuniversiteit 
Leiden. Prof. van den Herik is als hoogleraar verbonden aan de 
Vakgroep informatica van de Faculteit der algemene weten-
schappen van de Rijksuniversiteit Maastricht en is tevens deel-
tijd hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit der 
rechtsgeleerdheid, Afdeling recht en informatica. De auteurs 
bedanken mr. A.H.J. Schmidt en mr. F.A.M van der Klaauw-
Koops voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel. 
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kunstmatige intelligentie mede helpen te (ver)leggen. 
In deze bijdrage bepalen we eerst onze 

gezamenlijke uitgangspositie, gebaseerd op nalef-
realistische extrapolaties van hetgeen nu reeds 
mogelijk is. Vervolgens vragen we ons af welke 
situatie gewenst is om geaccepteerd te worden. We 
doen dat aan de hand van begrippen als verantwoor-
delijkheid, aansprakelijkheid en rechtsgelijkheid, 
maar ook willen we niet voorbijgaan aan de ethische 
aspecten: mag alles wat kan? Ten slotte staan we stil 
bij de technologische druk, de grenzen van de techno-
logie en de intifitieve gedachten waarmee mensen 
zich (vooralsnog?) van machines onderscheiden. 

Uitgangspositie 

In Kunnen computers rechtspreken?(Van den Herik, 
1991) luidt een van de conclusies: la, computers 
kunnen rechtspreken over toegewezen deelgebieden 
van het recht.' Om de gedachten te bepalen noemen 
we enkele deelgebieden waarop met meer of minder 
succes onderzoek is verricht en resultaten zijn 
verkregen: alimentatietoekenning, studiefinanciering, 
dienstplicht, erfrecht, ontslagrecht, voorlopige 
hechtenis, Algemene Bijstandswet, Werkloosheidswet, 
huurrecht, incassoprocedure, Mediawet, milieurecht 
en voorwaardelijke invrijheidstelling. Voor een uitge-
breid en gedetailleerd overzicht verwijzen we naar 
Weusten (1991). De kennissystemen op het gebied 
van de alimentatietoekenning, studiefinanciering, 
dienstplicht, erfrecht, ontslagrecht, voorlopige 
hechtenis en Algemene Bijstandswet zijn commercieel 
verkrijgbaar. 

Met name de onderzoekers R.V. de Mulder, P. van 
der Lande, C. van Noortwijk en J.G.L. van der Wees 
hebben zich toegelegd op een grote verspreiding van 
hun in het Juricas-project ontwikkelde produkten. Er 
zijn nog wel meer commerciele programma's, zoals 
die op het gebied van de straftoemeting volgens de 
methode van Hulsman, van diverse uitkeringen van 
sociale diensten, van relatieve competentie van Raden 
van Beroep en (in Belgie) van sociaal zekerheidsrecht 
en welzijnsrecht, maar die zijn op dit moment nog 
niet van grote betekenis. De andere programma's die 
hierboven werden genoemd, zoals die op het gebied 
van de Werkloosheidswet, het huurrecht, enzovoort, 
zijn nog in ontwikkeling. Dit betekent dat er een 
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prototype binnen het onderzoeksinstituut beschikbaar 
is, maar dat de eventuele hoge verwachtingen over de 
praktische bruikbaarheid (nog) niet bewaarheid zijn. 

Veel juristen zullen zeggen dat de bedoelde 
programma's op het gebied van alimentatietoe-
kenning, studiefinanciering, dienstplicht en erfrecht 
inderdaad goed functionerende kennissystemen zijn, 
maar dat het toegewezen domein wel heel erg klein is 
en dat er bovendien veel `rekenen' aan te pas komt. 
Bij de systemen voor dienstplicht en intestaat erfrecht 
is het domein inderdaad beperkt. Wat betreft het 
rekenwerk klopt de opmerking voor de alimentatie-
programma's en de studiefinanciering, maar toch 
speelt daarbij de interpretatie van diverse (vage) 
begrippen ook een belangrijke rol. 

Bij het ontslagrecht en de voorlopige hechtenis ligt 
de nadruk at veel meer op interpreteren en kwalifi-
ceren. Toegegeven, de laatste twee systemen hebben 
niet zoveel verspreiding gevonden als de systemen 
voor alimentatietoekenning, maar we moeten 
bedenken dat we aan het begin van een ontwikkeling 
staan en dat de doorbraak van het programma Tessec 
(Nieuwenhuis, 1989) op het gebied van de Algemene 
Bijstandswet een indicatie vormt voor de mogelijk-
heden op het gebied van juridische kennissystemen. 

Natuurlijk kan men tegenwerpen dat niet alle 
genoemde programma's op hetzelfde niveau van 
bekwaamheid opereren. Dat is juist. Maar dit alles 
neemt niet weg dat de genoemde deelgebieden die in 
onderzoek zijn ons inziens nauwkeurig genoeg zijn 
ingeperkt om de onderzoekers op termijn in de 
gelegenheid te stellen het domein passend te model-
leren en een goed werkend computerprogramma te 
verwezenlij ken. 

Onze extrapolaties zijn gebaseerd op aantoonbare 
vorderingen van op kennis gebaseerde systemen, 
zowel buiten het juridische gebied, bij voorbeeld op 
het gebied van computerschaak (Herschberg en Van 
den Herik, 1991), als binnen de juridische wereld 
waar we het eerdergenoemde programma Tessec 
graag als voorbeeld nemen. Laten we eens veronder-
stellen dat het niveau van deze computerprogramma's 
zodanig is dat zij met menselijke rechters kunnen 
wedijveren. Dan zouden we ons kunnen afvragen of 
het gewenst is dergelijke programma's als adviseurs 
of ondersteuners toe te laten in de juridische praktijk. 
Terloops merken we op dat dit met Alim (Sassen, 
1985), Aliment (Fernhout en Braam, 1985) en Ina 
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(ontworpen door Van der Pol en verder ontwikkeld 
door Hermans) reeds het geval is. 

Het gaat ons om het nemen van juridische beslis-
singen. Daarom spreken wij zowel over de uitspraak 
van de 'gewone' rechter als over de beslissing van bij 
voorbeeld een ambtenaar die een bijstandsuitkering 
toekent. Ons (voorlopige) uitgangspunt daarbij is om 
computers toe te laten als beslissingsondersteunende 
systemen. Dit betekent dat wij er in eerste instantie 
expliciet van afzien dat computers in de plaats 
kunnen treden van rechters of ambtenaren. Ons 
uitgangspunt wijkt derhalve niet principieel af van 
het standpunt van de huidige minister van Justitie, 
E.M.H. Hirsch-Ballin (1991), dat computers 
hoogstens een adviserende rol mogen vervullen. 

Dit betekent niet dat Van den Herik zijn standpunt 
'Na drie maanden feilloos advies is de computer de 
rechter, wat zij er ook beiden van vinden' (in: Kunnen 
computers rechtsprekenl heeft herzien. Het betekent 
wel dat hij de taak op zich heeft genomen om, vanuit 
het standpunt dat rechterswerk mensenwerk is, te 
laten zien tot welke omstandigheden de introductie 
van de computers in de rechtspraktijk zal leiden. 

Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid is een moeilijk begrip. Het 
betekent meer dan eenvoudig antwoord geven als 
men daartoe geroepen wordt. Er is doorgaans een 
normatief aspect aan verbonden. Het gaat dan om het 
verklaren en rechtvaardigen van gedrag tegenover een 
partner of een in de hierarchie hoger geplaatste. Zo is 
een minister verantwoording verschuldigd aan de 
Staten-Generaal voor al de handelingen die door 
hemzelf of de ambtenaren van zijn departement zijn 
verricht. Een reciter is verantwoordelijk voor de 
uitspraak die hij doet, ook wanneer hij daartoe 
deskundigen van andere disciplines inschakelt en zijn 
uitspraak op hun oordelen baseert. Zo'n deskundige 
kan tegenwoordig ook een kennissysteem zijn, bij 
voorbeeld op het gebied van de alimentatietoe-
kenning. Wat het kennissysteem ook suggereert, de 
reciter blijft verantwoordelijk voor zijn uitspraak. 
Juridisch gezien is er dus geen probleem. Toch 
kunnen er problemen rijzen en wel op twee gebieden. 

Allereerst ten aanzien van de vraag op wat langere 
termijn als wij computerprogramma's zelfstandig 
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laten beslissen zoals bij medische diagnoses, bij de 
waardebepaling van aandelen of opties, of bij de 
luchtverkeersleiding. Wie kunnen voor de daden 
en/of beslissingen van zelfstandig opererende 
computers verantwoordelijk worden gehouden? 
Moeten we dan kijken naar de eigenaren, de produ-
centen, de gebruikers of misschien ook naar degenen 
die zich willens en wetens aan de werking van een 
intelligent apparaat blootstellen? Dit onderwerp komt 
hierna ter sprake. 

Er is nog een andere vraag die vooralsnog dichter 
bij de ethiek ligt dan bij het recht, en wel naar de 
wijze waarop wij verantwoordelijkheid moeten 
toedelen. Hoewel deze vraag zich in laatste instantie 
toespitst op het functioneren van juridische kennis-
systemen is het duidelijk dat een discussie op dit punt 
nog ver buiten het voorstellingsvermogen van bijna 
alle betrokkenen ligt. Niettemin willen wij met behulp 
van een analogie een poging wagen om hier enkele 
gedachten te formuleren. 

Onderzoek heeft aangetoond dat in technische 
systemen, in het bijzonder in meet- en regelsystemen, 
computerprogramma's vaak voor een betrouwbaarder 
besturing zorgen dan menselijke systeembestuurders. 
De automatische piloot bij vliegtuigbesturing is 
daarvan een voorbeeld. Niettemin is het zo dat de 
menselijke piloot verantwoordelijk blijft voor de gang 
van zaken tijdens de vlucht. Hoewel er vluchten 
uitgevoerd zouden kunnen worden zonder een 
menselijke piloot aan boord, is men daar (tot nu toe) 
niet toe overgegaan. 

Bij het treinverkeer is dit idee overigens wel nader 
uitgewerkt. Sinds juni 1991 rijdt er 's nachts enkele 
keren per week een door een computer bestuurde 
trein van Noord-Duitsland naar Munchen. Het 
programma krijgt globale informatie over het gehele 
traject en specifieke informatie over de eerstkomende 
twintig kilometer. Interessant is dat bij zo'n nieuwe 
aanpak ook weer nieuwe problemen opduiken. De 
trein schijnt de in het traject voorkomende tunnels 
met een zo grote snelheid te passeren, dat er een meer 
dan normale stofontwikkeling ontstaat die door de 
trein uit de tunnel wordt gezogen. Dit heeft gevolgen 
voor de tunnel en voor het gebied achter de tunnel. 
Natuurlijk kan het probleem op diverse manieren 
worden opgelost. Het voorbeeld illustreert slechts dat, 
zoals bekend uit de 'operations research', schaal- of 
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in dit geval snelheidsvergroting tot onverwachte 
problemen leidt. 

Terug naar het vliegverkeer. De afgelopen maanden 
is het ongeluk bij Mont Sainte Odile (20 januari 1992) 
met de Franse Airbus A320 nogal in het nieuws 
geweest. lioewel de situatie niet officieel bekend is 
gemaakt, is uit beschrijvingen duidelijk geworden dat 
het bier om een belangwekkend probleem gaat. 
Onlangs heeft de Direction Generale d'Aviation 
Civile een korte voorlopige verklaring uitgegeven 
waarin gesteld wordt dat de piloot de verkeerde 
modus heeft ingeschakeld en dat het ongeluk 
vervolgens heeft plaatsgevonden door een combinatie 
van fouten (Flug review, april 1992). 

Maar laten we eens aannemen dat een Airbus 
geheel bestuurd wordt door een computerprogramma, 
waartoe de piloot geen toegang heeft, zoals aanvan-
kelijk in sommige berichten verondersteld werd. Dit 
betekent dat de koers van de Airbus wordt vastgesteld 
door het programma en dat de menselijke piloot zelfs 
in geval van nood niet in staat is om in te grijpen. 
Voor niet-technici lijkt dit volledig onacceptabel. 

Maar er is een andere kant. Als we aannemen dat 
computerprogramma's echt veel beter zijn in het 
besturen van vliegtuigen dan is het de vraag wanneer 
een systeem zijn besturing moet laten beinvloeden 
door een mens. We zouden dit kunnen vergelijken 
met een consultatieschaakpartij tussen enerzijds 
Kasparov en een willekeurige hoofdklassespeler en 
anderzijds Karpov en Timman. Als we aannemen dat 
de partij na verloop van tijd in een spannende, ja 
zelfs kolkende fase komt, dan is de vraag hoeveel 
aandacht Kasparov besteedt aan de suggesties van de 
willekeurige hoofdklasser en hoe groot de kans is dat 
hij een suggestie opvolgt. In alle redelijkheid 
gesproken lijkt ons de kans klein dat het laatste 
gebeurt en, zo stellen wij, dat is ook terecht. 

Geldt nu niet ditzelfde argument ook voor het 	' 
computerprogramma en de piloot? Gezien het aantal 
ongelukken van de laatste tijd is dit duidelijk niet het 
geval. Toch beantwoordt deze ontkenning niet de 
principiele vraag. Gesteld dat de kwaliteit van het 
systeem vele malen beter is dan nu het geval is - laten 
we stellen: een ongeluk in honderd jaar, terwijI 
menselijke piloten er meer dan een maken in dezelfde 
tijd, moeten we er dan nog voor zorgen dat de piloot 
het besturingssysteem onder omstandigheden kan 
bethyloeden of niet? Natuurlijk gaat de vergelijking 
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niet helemaal op, want de betreffende hoofdklasser 
kan Kasparov altijd nog aan zijn arm trekken of 
ervan weerhouden een zet te doen. 

Kortom, met Kasparov kan de hoofdklasser, hoe 
moeilijk het ook is, in discussie gaan en dat kon niet 
met de computerprogramma's in de Airbus. Maar 
misschien ontbrak de bedoelde beinvloedingsmoge-
lijkheid ook niet en lag de drempel slechts te hoog. 
Een goed computerprogramma heeft namelijk een 
interface die vragen beantwoordt en voorts uiteenzet 
waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Zo'n 
'interface' heeft echter zijn grenzen, het zal afgestemd 
zijn op de doorsnee-gebruiker en niet het volledige 
scala van discussies met een niet-wetende, een 
deskundige en een expert voorhanden hebben. De 
voorlopige conclusie voor de Airbus luidt dat het op 
dit moment onjuist is om de verantwoordelijkheid 
voor de besturing ervan volledig aan de menselijke 
piloot te ontnemen. Het is echter de vraag of deze 
conclusie in de toekomst blijft gelden. 

Analoog aan dit voorbeeld kan een redenering 
worden gevolgd met betrekking tot juridische kennis-
systemen. Komt er een tijd dat wij de verantwoorde-
lijkheid voor het doen van uitspraken op toegesneden 
deelgebieden van het recht niet beter bij een 
programma kunnen leggen? Of is er toch een princi-
pieel bezwaar, anders dan dat rechtspraak iets is 
tussen menselijke partijen en door menselijke deskun-
digen, dat een dergelijke overheveling van verant-
woordelijkheid tegenhoudt? En is dit principiele 
bezwaar, wat het ook waard mag zijn, voor iedereen 
overtuigend? Het zijn voorlopig academische vragen, 
maar het is goed om ze te stellen en de moeite waard 
om erover na te denken. 

Aansprakelijkheid 

Van verantwoordelijkheid naar (juridische) 
aansprakelijkheid is meer dan een stap. De piloot die 
nalaat zijn instrumenten te gebruiken, is aansprakelijk 
bij schade. Geldt dit ook als bij die instrumenten 
beslissingsondersteunende en expertsystemen horen? 
Is de huisarts die verantwoordelijk is voor het stellen 
van een diagnose, aansprakelijk als hij dit doet 
zonder een daartoe ontwikkeld medisch expert-
systeem te raadplegen? Of moet de chirurg een robot 
inschakelen als hij een redelijke zekerheid heeft dat 
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deze machine een prostaat-operatie beter, bij 
voorbeeld nauwkeuriger, kan verrichten dan hijzelf? 
Door bun nauwkeurigheid beschadigen robots 
bovendien minder weefsel dan de meeste menselijke 
chirurgen, waardoor het herstel sneller verloopt 
(Westerveld, 1992). In al deze gevallen is de piloot, de 
huisarts of de chirurg verantwoordelijk voor het al of 
niet inschakelen van bepaalde expertsystemen, maar 
is hij ook aansprakelijk voor het daarmee behaalde 
resultaat? 

Bezien we de situatie dat een expertsysteem (of een 
robot) fouten maakt, dan rijst de vraag of de eigenaar 
of de gebruiker, dan wel de vervaardiger van het 
expertsysteem de veroorzaakte schade moet 
vergoeden. Het gaat daarbij om de aansprakelijkheid 
voor gebrekkige zaken, waarvoor ons Burgerlijk 
Wetboek (BW) een regeling geeft. Hoe zelfstandig 
sommige expertsystemen ook mogen beslissen, het 
gaat om zaken die door mensen worden gebruikt. 
Daarbij is in beginsel degene die zich van het 
apparaat bedient c.q. dit ter beschikking stelt, voor de 
nadelige gevolgen daarvan aansprakelijk. 

Het wordt moeilijker wanneer we ons richten op 
schade die is veroorzaakt bij een juist c.q. adequaat 
functioneren van het expertsysteem. De vraag of 
degene die voor de inzet daarvan verantwoordelijk is, 
ook de eventuele schade ten gevolge van deze inzet of 
juist van het achterwege laten daarvan moet dragen, 
moeten we beantwoorden met behulp van thans 
bestaande juridische criteria. 

In de eerste plaats is daartoe de aansprakelijkheid 
in een contractuele relatie te onderscheiden. We 
moeten dan beoordelen of het om een resultaats- of 
een inspanningsverbintenis gaat. Het niet bereiken 
van een toegezegd resultaat leidt tot schadeplich-
tigheid - de situatie van overmacht uitgezonderd - 
ongeacht welke hulpmiddelen de tot het resultaat 
verplichte debiteur hanteert. Bij een inspanningsver-
bintenis ligt het anders. Hier zal, uitgaande van goed 
werkende hulpmiddelen, een zodanige inspanning 
worden vereist dat aan professionele of algemeen 
maatschappelijke eisen wordt voldaan. 

Deze criteria zijn vooralsnog terzake van het 
hanteren van expertsystemen onduidelijk. Daarover 
zal discussie nodig zijn om te voorkomen dat de 
rechter plotseling met een dergelijke vraag wordt 
geconfronteerd. In de medische sector bij voorbeeld, 
waar kwaliteitseisen worden gehanteerd op grond van 
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de professionele standaard - een objectivering en 
verscherping in vergelijking tot het gedrag van de 
gemiddelde vakgenoot zullen resultaten van 
onderzoek hieromtrent snel beschikbaar moeten zijn. 

Een wellicht ruimer terrein wordt bestreken door 
de aansprakelijkheid ten opzichte van derden. Hier 
gelden juridische criteria die in Boek 6 BW zijn uitge-
werkt. Het gaat in onze probleemstelling dan steeds 
om de aansprakelijkheid voor het (niet) inzetten van 
goede en adequate hulpmiddelen. Autorijden door 
een bijziende zonder bril is te kwalificeren als onzorg-
vuldig handelen en leidt daarom bij schadeveroor-
zaking tot een onrechtmatige daad. Vliegen zonder 
gebruik van een vluchtinformatiesysteem zal, als het 
om een verkeersvliegtuig gaat en een ongeval is 
gevolgd, tot eenzelfde conclusie leiden. 

De hier genoemde `apparaten' maken het 
verwerven van informatie mogelijk. Het is onzorg-
vuldig om een beslissing te nemen op grond van 
onvoldoende informatie. Hoe nu te oordelen met 
betrekking tot apparaten die informatie verwerken? 
Kunnen we eenzelfde conclusie trekken als bij het 
doen van keuzen zonder bril of vluchtinformatie-
systeem, als het gaat om het nemen van beslissingen 
in zeer ingewikkelde situaties, terwijl de beslisser 
onvoldoende is gedquipeerd omdat hij een beslis-
singsondersteunend of expertsysteem buiten 
toepassing laat? We moeten dan denken aan situaties 
als het reguleren van stofwisselingsziekten c.q. aller-
glean of andere chemische en maatschappelijke 
processen, waarbij tientallen interfererende variabelen 
een rol spelen. De eis van zorgvuldig handelen zal 
door technische mogelijkheden worden beInvloed. 
Het gaat immers om het maken van de juiste 
afweging die soms pas mogelijk zal zijn als een 
expertsysteem wordt ingeschakeld. 

Naast de zorgvuldigheidseis (de onrechtmatigheid 
van het handelen) en het vaststaan van toegebrachte 
schade ten gevolge van die handeling, zijn schuld en 
causaliteit de belangrijkste juridische criteria. De 
schuldvraag betreft de verwijtbaarheid van het hande-
len van degene die in casu een goed werkend expert-
systeem niet of op onjuiste wijze hanteert. In eerste 
instantie zal het daarbij gaan om aantoonbare fouten, 
dat wil zeggen de gebruiker kende de noodzaak van 
het inschakelen van het apparaat dan wel de conse-
quenties van het nalaten daarvan of behoorde deze 
noodzaak c.q. consequenties te kennen. 
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Vermelding verdient dat ons 13W bovendien 
aangeeft, dat ook bij ontbreken van verwijtbaarheid 
de schadetoebrengende handeling aan de dader kan 
worden toegerekend wanneer de oorzaak krachtens 
de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor 
zijn rekening komt. In wetgeving en rechtspraak zien 
wij een tendens om op allerlei gebieden waar de 
techniek een dominante rol speelt, het accent van 
schuld naar risico te verschuiven. De burger/leek 
heeft hoe dan ook een kennisachterstand ten opzichte 
van de deskundige aanbieder van gespecialiseerde 
diensten. Dat leidt ertoe, dat de aanbieder van deze 
diensten vaak het risico voor gebrek aan kwaliteit 
moet dragen of zelf moet bewijzen dat een zodanig 
gebrek niet aan hem te wijten valt. 

Deze verschuiving van schuld, die door de 
afnemer/consument moet worden bewezen, naar 
risico, waarvoor de aanbieder instaat, of bij schuld-
aansprakelijkheid naar een omkering van de 
bewijslast, zien wij voornamelijk bij consumentenaan-
gelegenheden. Het gaat daarbij om markten met zeer 
veel participanten. Voor de inzet van beslissingson-
dersteunende en expertsystemen valt zulks in de 
toekomst ook te verwachten. Het hanteren van 
bepaalde beslissingsondersteunende systemen kan 
snel gemeengoed worden en dan zou het prettig zijn 
als de wetgever zich over dergelijke situaties heeft 
uitgelaten. 

De causaliteitseis mag - gesimplificeerd - worden 
vertaald met twee voorwaarden waaraan de door het 
al of niet inzetten van een expertsysteem schadetoe-
brengende handeling moet voldoen. De daad moet 
een conditio sine qua non zijn voor het intreden van 
het gevolg en daarnaast moet zij naar redelijkheid aan 
de handelende persoon kunnen worden toegerekend. 
Dit betekent dat de omstandigheden, waaronder at 
dan niet wordt besloten tot het inzetten van het 
expertsysteem min of meer bepalend zijn. 

Vervolgens zal voor de vaststelling van de omvang 
van de aansprakelijkheid (dat wil zeggen het uit te 
keren schadebedrag) de voorzienbaarheid van de 
schade, de aard van de gebeurtenis, de aard van de 
schade en de aard van de aansprakelijkheid een rol 
spelen. Het spreekt dat hier, evenals zojuist ten 
aanzien van de (on)zorgvuldigheid is opgemerkt, een 
maatschappelijke discussie noodzakelijk is over de 
aanvaardbaarheid van het handelen met de expertsys- 
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temen en een debat onder vakgenoten over het kwali-
tatieve niveau daarvan. 

Rechtsgelijkheid en normbesef 

Hoewel de vragen met betrekking tot de toere-
kening van verantwoordelijkheid voor de inzet van 
beslissingsondersteunende systemen en expertsys-
temen nog (lang) niet zijn beantwoord - de discussie 
is nog niet eens begonnnen! - is het van belang vast 
te stellen waarom deze discussie noodzakelijk is. Het 
inzetten van beslissingsondersteunende en expertsys-
temen op juridisch gebied kan namelijk belangrijke 
winstpunten opleveren. In het kader van dit artikel 
volstaan we met het geven van een aantal overwe-
gingen waaruit enkele positieve gevolgen blijken van 
het inzetten van dergelijke systemen in de bestuurlijke 
en juridische praktijk. 

Een belangrijk en alom gerespecteerd beginsel bij 
bestuur en rechtspraak is het gelijkheidsbeginsel. Dit 
beginsel houdt in dat gelijke gevallen gelijk dienen te 
worden behandeld en verschillende gevallen 
verschillend naar de mate van het verschil. Het is 
duidelijk dat een beslissingsondersteunend of expert-
systeem rekening houdt met de criteria die in het 
systeem zijn opgenomen. Subjectieve voorkeuren of 
argumenten van beslissers spelen bij de huidige stand 
van de techniek geen rot, omdat zij (nog) niet 
behoren tot het standaardpakket waarmee het expert-
systeem is `gevuld'. Daarmee kwalificeert een expert-
systeem zich voor beslissingen in alimentatiezaken, 
uitkeringen van sociale diensten en studiefinancie-
ringsaanvragen. 

Ook straftoemeting is een onderwerp waar met 
behulp van in een computer ingevoerde modellen 
beslissingen zijn te genereren, die voldoen aan de eis 
van rechtsgelijkheid en daarmee ook van rechtsze-
kerheid (Franken, 1973). Het spreekt, dat het hier 
vooralsnog alleen om delicten gaat, die in grote 
hoeveelheden voorkomen: overtredingen en lichte 
misdrijven als art. 26 WvW, winkeldiefstal, 
eenvoudige mishandeling. Bij deze delicten gaat het 
voornamelijk om de strafbare gedraging. De 
persoonlijke omstandigheden van de dader hebben 
een relatief onbelangrijk gewicht. Het gaat om de 
feiten waarvoor richtlijnen met betrekking tot 
vervolging en bestraffing worden gehanteerd. Richt- 

Computers in hoger beroep 	 17 



lijnen waarvan evenwel gemotiveerd kan worden 
afgeweken. 

Dezelfde betekenis kan men aan expertsystemen 
geven: het systeem beslist de zaak overeenkomstig de 
richtlijn, maar de rechter (of OvJ) heeft de 
bevoegdheid daarvan onder opgave van redenen af te 
wijken. De grote regionale en individuele verschillen 
in straftoemeting (Berghuis, 1992) - alom als strijdig 
met het rechtsgelijkheidsbeginsel gevoeld - kunnen 
daarmee worden voorkomen. 

Een tweede terrein waarop expertsystemen een 
positieve rol zullen spelen betreft de grootschalige 
afdoening van delicten die alleen door opsporings-, 
vervolgings- en rechterlijke autoriteiten kunnen 
worden 'verwerke als 'de machine' het werk van hen 
overneemt. De lex Mulder (Wet administratieve 
handhaving verkeersvoorschriften) is hiervan een 
sprekend voorbeeld. Zolang er consensus bestaat over 
de noodzaak van het bestraffen van snelheidsovertre-
dingen zal die bestraffing ook de facto moeten plaats-
vinden. Dat kan alleen als de schaarse capaciteit van 
het justitie-apparaat daarmee niet meer dan in een 
beperkte mate wordt belast. Het hanteren van expert-
systemen blijkt hier een noodzakelijke voorwaarde 
voor rechtshandhaving te zijn en vomit daardoor een 
ondersteuning van het normbesef. 

Andere voorbeelden waarin expertsystemen zowel 
tot rechtsgelijkheid en rechtszekerheid als tot 
normhandhaving in brede zin kunnen leiden, zijn te 
vinden in de aanslagregeling van belastingen, het 
verlenen van bepaalde vergunningen en het contro-
leren van diverse door de burger te verrichten hande-
lingen. 

Rechtsgelijkheid en normhandhaving zijn 
belangrijke nastrevenswaardige doelen. Een 
waarschuwing bij het nastreven daarvan met behulp 
van expertsystemen is evenwel onmiddellijk op zijn 
plaats. Er zullen mensen met de computers moeten 
omgaan. Een verantwoordelijke ambtenaar kan de 
werking van het expertsysteem gemakkelijk frustreren 
door de invoergegevens te manipuleren. Het is 
bekend, dat ambtenaren van de Sociale Dienst van 
het door de dienstleiding voorgeschreven in de 
machine opgenomen model wilden afwijken en dat 
bewerkstelligden door opzettelijk onjuiste gegevens in 
te voeren. Zo werd de subjectieve activiteit in de 
totstandkoming van een rechtsbeslissing verplaatst 
van de beslissingsfase, waar vroeger ongelijkheid 
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plaatsvond, naar de informatiefase, waar alsnog 
subjectieve voorkeuren konden worden uitgeleefd. 
We zien hiermee dat een gebonden beschikking 
slechts betrekkelijk gebonden is aan de voorge-
schreven criteria en uitgangspunten. 

Een andere consequentie van de toepassing van 
expertsystemen voor de grootschalige verwerking van 
overtredingen is, dat er een aanzuigende werking 
optreedt. Een door middel van automatisering plaats-
vindende ontlasting van het apparaat maakt 
capaciteit vrij om andere delicten meer (en strenger?) 
aan te pakken en de mogelijkheden tot controle van 
de burger te intensiveren. Het is de vraag of dat in 
zijn algemeenheid wenselijk is. Er zijn dus ook 
uitzonderingen te formuleren op de positieve resul-
taten van de inzet van expertsystemen in rechtspraak 
en bestuur. Discussie en afweging zijn vereist. 

Ethisehe dilemma's 

Werken met expertsystemen blijft mensenwerk. We 
zagen hierboven dat een systeem kan beslissen, maar 
dat het daartoe overgaat naar aanleiding van door 
mensen ingevoerde informatie en dat het vervolgens 
een output geeft, die door mensen gewenst zal zijn. 
Het inschakelen van expertsystemen betekent daarom 
in de eerste plaats het oplossen van organisatorische 
vragen. Een expertsysteem kan alleen betrouwbaar 
werken als de omgeving betrouwbaar is. 

Een samenhangende vraag is of het begrip 
`omgeving' alleen betrekking heeft op de verantwoor-
delijken voor de invoer, het gebruik en de hantering 
van de uitvoer van het systeem. De kring lijkt groter, 
omdat bij beslissingen van/over mensen altijd andere 
mensen zijn betrokken, van wie in de kennisbank van 
het systeem gegevens zijn opgenomen. Deze mensen 
hebben aanspraak op bescherming van hun 
persoonlijke levenssfeer. Dat is een zwaarwegend 
belang. Weliswaar een belang, dat onder omstandig-
heden zal moeten worden afgewogen tegen andere 
zwaarwegende waarden of belangen, bij voorbeeld de 
veiligheid en gezondheid van personen en de verde-
lende rechtvaardigheid wanneer materiele belangen in 
het geding zijn. 

De gedachtenvorming over deze en andere in dit 
opstel geponeerde vragen - in het bijzonder met 
betrekking tot de verantwoordelijkheid en de 
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aansprakelijkheid - verdient onze aandacht. De 
technische ontwikkeling gaat verder en er zullen 
expertsystemen op de markt komen. De vraag 
daarnaar wordt door producenten vermoed of aange-
moedigd. Wanneer er mogelijkheden zijn op andere 
gebieden waar beslissers werken, waarom dan niet op 
het gebied van de jurist? 

Een belangwekkende vraag is voorts in hoeverre 
mensen elkaar dwingend kunnen voorschrijven 
gebruik te maken van de moderne techniek en in het 
bijzonder van computers en expertsystemen. Tegen-
woordig zijn er legio advertenties waarin het verplicht 
gebruik van computers niet meer aan de orde wordt 
gesteld. Een secretaresse behoort met Wordperfect 
5.1, met Lotus en met D-base te kunnen werken. Dat 
is inherent aan de functie. Hierboven signaleerden wij 
een vergelijkbaar probleem voor de medische 
praktijk. Kan een arts aansprakelijk worden gesteld 
voor het feit dat hij heeft nagelaten een medisch 
expertsysteem te raadplegen? Met andere woorden: 
houdt de verplichting van de arts om een zo goed 
mogelijke beslissing te nemen ook in dat hij 
computers moet gebruiken? 

GesteId nu eens dat wij over goede rechtsprekende 
computers beschikken, zou deze `verplichting' dan 
ook niet voor rechters gelden? Voor sommige lezers 
zal deze gedachte stellig ver buiten de grens liggen 
van wat volgens hen mogelijk is. Het probleem is 
evenwel dat de grens onder invloed van de technolo-
gische druk wordt verlegd en dat het moeilijk is, zelfs 
als er lang over is nagedacht en er een brede discussie 
over is gevoerd, om een gewenste situatie (bij 
voorbeeld dat computers alleen ondersteunend 
mogen optreden in het juridische domein) te 
verkrijgen en te handhaven. In zulke gevallen is het 
goed om de gedachtenvorming te toetsen aan wat - 
vooralsnog - wordt beschouwd als een extreme 
mogelijkheid. 

Technologische druk 

Op de vraag of het nuttig is om onderzoek te doen 
op het gebied van juridische expertsystemen is ons 
antwoord onomwonden: ja. We zullen hier niet 
beargumenteren dat dit onderzoek in het belang van 
de wetenschap is. Onze mening is gebaseerd op de eis 
van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bij de 
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afdoening door rechters van grote aantallen 
standaardgevallen, maar ook - zij het in bescheiden 
mate - op de mogelijkheid tot ondersteuning in 
gevallen waarin een rechter in onzekerheid verkeert 
met betrekking tot de waardering van bewijsmateriaal 
en/of interpretatiemogelijkheden. 

Voor gevallen waarin (min of meer) zekerheid over 
deze vragen bestaat kan een expertsysteem, mits de 
kennis goed is gemodelleerd en adequaat functio-
neert, op hetzelfde niveau rechtspreken als rechters. 
Voor de gevallen waarin bij een rechter de 
onzekerheid overheerst, of waarbij slechts een 
scherpe afweging van argumenten tot een 
aanvaardbare uitspraak kan leiden, kan een expert-
systeem in het ideale geval suggesties aan de hand 
doen (zie Van den Herik en Schmidt, 1992). Binnen 
die grenzen achten wij het onderzoek naar juridische 
expert- of kennissystemen gelegitimeerd. 

Wel vinden wij dat er aan uitspraken gedaan door 
kennissystemen hogere eisen mogen worden gesteld 
dan aan uitspraken van levende' rechters, bij 
voorbeeld wat de motivering van de uitspraak betreft. 
Een uitspraak moet niet alleen duidelijk en begrij-
pelijk zijn, maar zij moet ook een redenering bevatten 
waarin de beslispunten met de daaraan ten grondslag 
liggende motieven helder naar voren komen. Een 
dergelijke uitspraak vormt een gezond tegenwicht 
tegen de verwachtingen die niet-ingewijden hebben 
van juridische expertsystemen en tegen de stroming 
in de literatuur, die al veertig jaar geleden als jurime-
trics' is aangeduid (Loevinger, 1949). Deze stroming 
ging ervan uit, dat men van rechtsgeleerdheid ook 
een 'science' zou kunnen maken en dat rechtspraak 
dan ook 'technology driven' is. 

Het verschijnsel dat ontwikkelingen in de 
maatschappij 'technology driven' zijn, is genoegzaam 
bekend (Franken e.a., 1991). Meestal gebeurt het in 
drie fasen. Allereerst gaan onderzoekers jets doen of 
maken omdat het technisch kan en het instrumen-
tarium aanwezig is. Daarna gaan ze omzien in 
verwondering naar wat ze hebben gedaan en niet 
zelden blijkt dat totaal lets anders te zijn dan ze 
hadden beoogd. (We laten daarbij de maatschap-
pelijke gevolgen nog buiten beschouwing.) Ten slotte 
gaan dezelfde onderzoekers, maar vaak ook collega-
onderzoekers uit andere disciplines, als de essentie 
van de nieuwe ontwikkeling is aanvaard, nadenken 
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over de vraag hoe 'de nieuwe vondst' veilig had 
kunnen worden ontwikkeld. 

Publikaties zoals deze, en het geven van bredere 
bekendheid aan de ontwikkelingen, bespoedigen de 
overgang van de tweede naar de derde fase. De 
'domeindeskundigen' worden meestal pas in de 
laatste rase ten voile bij de ontwikkelingen betrokken. 
Dit heeft tot gevolg dat een groot aantal technisch 
reeds ontwikkelde zaken opnieuw gemodelleerd moet 
worden. We kunnen ons dan ook met recht afvragen 
waarom deze deskundigen niet reeds in fase twee bij 
de ontwikkelingen zijn betrokken. 

Op deze vraag zijn twee antwoorden te geven. 
Allereerst moeten de onderzoekers bun wegen nog 
vinden en weten zij niet welke kant het op gaat. Zij 
kunnen daarom nog niet met Inhoudsdeskundigen" 
van gedachten wisselen. Ten tweede geloven de 
inhoudsdeskundigen' niet dat de technologische 
ontwikkelingen tot zodanige resultaten zullen leiden 
dat zij er op hun gebied mee te maken krijgen. Dit 
ongeloof is hardnekkig en bekend op vele gebieden. 
We noemen slechts de ontwikkeling van automati-
sering, via informatisering en computernetwerken, 
naar intelligente programma's en medische techno-
logie. Het is een ontwikkeling die veel zegeningen 
heeft gebracht, maar ons ook aan het denken heeft 
gezet over genmanipulatie, in vitro fertilisatie en 
biotechnologie. 

In zijn artikel De macht van natuurwetenschap en 
technologie merkt De Ruiter (1992) op: 'Er is slechts 
eon ontsnapping aan de continue verspreiding van 
technologische systemen denkbaar: wanneer de 
toepassing van de technologie in de samenleving een 
controversieel karakter krijgt. In dat geval kan er 
door druk van de technologische systemen op de 
leefwereld verzet ontstaan, dat erop gericht is de 
ontwikkeling van een bepaalde technologie te 
stoppen of om te buigen.' 

Op het gebied van juridische expert- of kennissys-
temen verkeren wij op dit moment nog in fase twee, 
de fase van de ontwikkeling. Het zou goed zijn als 
veel juristen zich met deze fase bemoeien. Ze kunnen 
sturend bij de ontwikkeling optreden, maar ze kunnen 
ook de controverse in gang zetten. Voor de ontwik-
keling en invoering van juridische kennissystemen 
zou het goed zijn als dit op zo kort mogelijke termijn 
gebeurt. 

1 
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Inttatieve gedachten 

De opkomst van juridische kennissystemen wordt 
door velen met gezonde scepsis bezien, maar de 
bescheiden successen hebben ook verstokte tegen-
standers hun oordeel doen bijstellen. Wat is eigenlijk 
het doel van de onderzoekers? Het antwoord is dat 
onderzoekers meer greep willen krijgen op het behan-
delen van kennis, in casu kennis van het recht. 
Mogelijk willen ze zelfs uiteindelijk weten hoe 
processen van rechtsvorming plaatsvinden en hoe 
daarbij subjectieve waarneming, intuItie en gevoelens 
worden gemodelleerd. Het gaat niet aan om deze ver 
verwijderde onderzoeksdoelen af te doen met een 
eenvoudige uitspraak als `dat zal nooit gelukken'. 
Misschien willen we niet dat het kan, maar dat is jets 
anders. 

Met name het idee van op intifitie gebaseerde 
beslissingen speelt een belangrijke rol in de discussie 
over kennissystemen. Hierbij neemt men aan dat 
intuItie nooit volledig toegankelijk kan worden 
gemaakt voor het bewuste denken. IntuItie is, volgens 
velen per definitie, gebaseerd op onbewust of onder-
bewust denken. Dit moge zo zijn, maar het is niet het 
belangrijke punt in de discussie. Het gaat om de 
waarde die men aan intuItieve beslissingen toekent. 
Vaak wordt immers verondersteld dat een goede 
vakman, een goede schaker of ook een goede rechter 
in geval van intultieve beslissingen altijd goede beslis-
singen neemt. De beslissingen worden dan slechts 
geadstrueerd met `ik dacht dat' of ik voelde dat', 
zonder dat er verder argumenten worden aange-
dragen. Bij verkeerde beslissingen - en die zijn er ook 
- horen we zelden dat deze op intiatie waren 
gebaseerd. Daarom ligt hier een wetenschappelijk 
probleem dat nader onderzoek verdient. Het is 
evenwel onjuist om van dit nog niet opgeloste 
probleem een argument te maken in de fundamentele 
discussie of computers adequate juridische uitspraken 
kunnen doen. 

In het kunstmatige intelligentie-onderzoek staat de 
geheimzinnige rol van intilitie steeds vaker ter 
discussie. De Groot (1991) brak een lans voor 
onderzoek in deze richting, maar hij ging toch niet 
zover als Tzonis (1991, p. 30): Intifitie lijkt alleen 
raadselachtig omdat we nog geen manier hebben om 
haar weer te geven. Rechtvaardiging kunnen we wel 
weergeven, dank zij de basis die Aristoteles heeft 
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gelegd. Maar in de dagen van Homerus, toen deze 
regels nog niet waren bedacht, beschouwde men 
rechtvaardiging als een uitspraak van de goden 
tegenover de stervelingen. Toen was dat even raadsel-
achtig als tegenwoordig de intuItie.' 

Het minste dat we kunnen doen, en wetenschap-
pelijk verplicht zijn om te doen, is vaststellen dat aan 
de intuftieve juridische beslissing door velen een 
primaat wordt toegekend, maar dat niemand de 
alleenheerschappij van de intuTtieve beslissing onder-
steunt. Blijft over de vraag of het aureool van de 
intuftieve beslissing terecht is. Deze open vraag 
kunnen we nader specificeren in de onderzoeksvraag 
of intultie meetbaar is en mogelijk zelfs computeri-
seerbaar. Hoe men hierover ook a priori mag denken, 
het is een boeiend onderzoeksdomein. 

Conclusies 

De gedachte dat een expertsysteem onfeilbaar is, is 
onjuist. Het gaat hierbij niet om technologische 
feilbaarheid, maar om conceptuele, intrinsieke 
feilbaarheid. Als een probleem niet in zijn voile 
omvang kan worden opgelost, is het vaak mogelijk 
verschillende uitkomsten aan de computer te 
ontlokken. Dit is afhankelijk van de manier waarop 
men met onvolledige kennis omgaat. 

Zo vanzelfsprekend als een competitie is tussen 
twee schaakprogramma's, die gevoed zijn met regels 
en strategische overwegingen, evenzo vanzelfsprekend 
is er competitie mogelijk bij het toepassen van regels 
die zijn opgeslagen in kennissystemen voor bij voor-
beeld enerzijds de belastinginspecteur en anderzijds 
de consulent. Deze competitie doet zich ook voor in 
de rechtspraak: de officier van justitie tegenover de 
advocaat van de verdachte. Competitie betekent bier: 
een op kennis gebaseerd verschil van inzicht. De 
vraag is hoe dit verschil, dat zelfs met convergerende 
kennis blijft bestaan, moet worden opgelost. 

Keren we terug naar onze uitgangspunten, dan 
wordt duidelijk dat aan elk toegewezen deelgebied 
van het recht bovendien de eis zou moeten worden 
opgelegd dat het begrensbaar is, zodat het formali-
seerbaar en computeriseerbaar valt te maken. Dit is 
onmogelijk. Nemen we als voorbeeld het erfrecht, 
dan kunnen we ons allereerst baseren op de recente 
discussie over het recht van de langstlevende 
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(Korthals Altes, 1992). Er zijn diverse gecompliceerde 
situaties mogelijk door het hertrouwen van de langst-
levende met een echtgenoot met kinderen. 

Toch valt dit alles betrekkelijk gemakkelijk in regels 
te vangen en Korthals Altes vindt ook dat dit 
gebeuren moet: 'de wetgever moet (...) verder kijken 
dan zijn neus lang is.' Maar door een diepgaande 
discussie over de diverse in de medische wetenschap 
ontwikkelde voortplantingstechnieken, die ons wis en 
waarachtig nog te wachten staat als er belangen van 
enige omvang in het geding komen, is het 
voorstelbaar dat de regels van het erfrecht opnieuw 
moeten worden aangepast (Veerman, 1985). 

Vooralsnog is onzeker waartoe een dergelijke 
discussie leidt, maar het is duidelijk dat het toege-
wezen deelgebied van het erfrecht in beginsel niet 
kan worden afgezonderd van de invloed van 'de 
werkelijke wereld'. Zo kan van elk toegewezen 
deelgebied van het recht worden aangetoond dat het 
niet kan worden begrensd. Betekent dit dan dat 
mensen altijd de `beste' rechters zullen blijven? Ook 
dat is niet zeker, want in theorie is het mogelijk dat 
zij als probleemoplossers (bij het vinden van een 
oplossing in een casus) worden overtroffen door 
computerprogramma's. 

Niettemin stellen wij dat, ook al dringen expertsys-
temen door tot in de hoogste beroepsprocedures, zij 
nooit het laatste woord hoeven te hebben, omdat er 
op theoretische gronden, zoals hierboven aannemelijk 
is gemaakt, altijd een hoger beroep mogelijk is. Dit 
neemt niet weg dat we jets of iemand moeten 
aanstellen om dit hoger beroep uit te spreken. Het is 
aan mensen om computers ruimte te geven dan wel te 
ontnemen. Voor sommigen is dit toch een (te) gevaar-
lijk standpunt, want als computers echt (bewezen) 
beter zijn dan mensen, moeten we ze dan ook de 
ruimte geven? Gelukkig hebben we nog enkele 
eeuwen de tijd om hier goed over na te denken. 

Hoewel de juridische praktijk al met al dus meer 
tijd ter beschikking heeft om zich op een overval van 
juridische kennissystemen in te stellen dan de 
juridische faculteit van de Rijksuniversiteit te Leiden 
in 1988 had bij de komst van computers, wijzen we 
toch op de onomkeerbaarheid van het proces: kennis-
systemen zullen nooit meer uit de rechtszaal 
verdwijnen; en er komen er steeds meer, waardoor de 
grenzen van ondersteuning in beweging blijven: 
computer-plaatsvervanger ooit of nooit? 
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Recht, technologie en 

innovatie 

prof. mr . E.J. Dommering* 

Rechtsregels veranderen voortdurend als reactie op 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. 
Bij alle paradigma's van de elkaar opvolgende 
industriele revoluties horen clusters van rechtsregels 
die geen ander doel dienen dan de maatschappelijke 
effecten van de nieuwe `kerntechnologie' te reguleren. 
Het gebruik van stoom en elektriciteit als energiebron 
heeft bij voorbeeld aanleiding gegeven tot uitvoerige 
procesbeheersende wetgeving en regels waarmee men 
beoogde de maatschappelijke risico's van deze 
nieuwe technieken in te dammen. En de brandstof-
motor gaf de aanzet tot een uitgebreide verkeerswet-
geving. Ook de informatietechnologie is de laatste 
decennia gaandeweg in het systeem van regulering 
ingepast. Met de telecommunicatie en de biotechno-
logie staan we nog aan het begin van een juridische 
ontwikkeling, althans in Europa. 

• Het is daarom merkwaardig dat de relatie tussen 
technologie en recht zo weinig aandacht heeft 
gekregen in de rechtswetenschap. In dit opzicht 
bestaat er een grote tegenstelling met de economische 
wetenSchap. Dat wit natuurlijk niet zeggen dat 
juristen zich niet met technologie bezighouden. Zoals 
ik hieronder zal laten zien, gebeurt dat echter vooral 
naar aanleiding van een specifieke technologie, 
waarbij men nogal probleemgericht te werk gaat. Dat 
wit zeggen dat de relatie tussen technologie en recht 
vooral vorm krijgt in juridische specialisaties. Een 
nieuwe techniek vormt dan aanleiding voor een 
nieuw specialisme in het recht. Wel is er de laatste 
jaren in Nederland, in het kader van de deregule- 

* De auteur is hoogleraar-directeur van het Instituut voor 
Informatierecht van de rechtenfaculteit van de Universiteit 
van Amsterdam. Voorbereidend werk voor dit artikel werd 
geleverd door mr. M. de Cock Buning, assistent in opleiding 
aan hetzelfde instituut. 
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ringsdiscussie en de veranderde opvatting over de rol 
van de overheid in de samenleving, veel nagedacht 
over het sturingsvraagstuk in het algemeen. Veel van 
die inzichten zijn ook toepasbaar op de relatie tussen 
recht en technologie. Ook aan de rechtseconomie, die 
in Nederland meer aandacht begint te krijgen, valt 
het nodige te ontlenen. 

Om meer inzicht te bieden in de verhouding tussen 
technologie en recht, zal ik in het navolgende eerst 
iets zeggen over juridische specialisaties in het 
algemeen en de relatie tussen juridische specialisaties 
en techniek. Vervolgens zal ik trachten enige syste-
matiek aan te brengen in de relatie tussen recht en 
technologie. Ten slotte zal ik ingaan op het verband 
tussen technologische innovatie en rechtsregels. 

Juridische specialisaties 

In de rechtenstudie kan men drie lagen' onder-
scheiden. De eerste laag bestaat uit het klassieke 
drieluik van eigendomsrecht, familiebetrekkingen van 
het individu en staatsmacht. Een groot deel van de 
studie wordt gewijd aan de bestudering van het 
vermogensrecht, een iets kleiner deel richt zich op de 
familierechtsbetrekkingen en een belangrijk deel been 
betrekking op de rechtsregels die de werking van de 
staatsorganen in bun onderlinge relatie en in hun 
relatie tot de staatsburgers bestrijken. 

De tweede laag wordt gevormd door de rechtsregels 
die de ondernemingsgewijze produktie reguleren. De 
eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen in en de 
organisatievormen van de onderneming zijn onderge-
bracht in het vennootschapsrecht. De arbeidsverhou-
dingen krijgen afzonderlijk aandacht in het arbeids-
recht, dat tevens een van de eerste voorbeelden van 
sociale specialisatie vormt. Daarmee bedoel ik dat de 
rechtsbetrekking zulke grote maatschappelijke en 
economische belangen voor de deelnemers vertegen-
woordigt dat een specifiek contract binnen een laag, 
in dit geval het arbeidscontract, afzonderlijke 
aandacht krijgt. Vaak gaat dit gepaard met een stort-
vloed van specifieke contractregels die dikwijls door 
hun politieke lading niet werkelijk 'burgerrechtelijk' 
van aard zijn. Andere voorbeelden zijn de huurover-
eenkomst en de koop op afbetaling. 

Het arbeidsrecht is een goed voorbeeld van een van 
de hoofdtrekken van juridische specialisaties: een 
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vermenging van privaatrecht en publiekrecht. De 
privaatrechtelijke regels zijn door de politiek `gedic-
teerd' en zijn daarom vaak dwingend-rechtelijk van 
aard. De burgers zijn daarmee een groot deel van hun 
contractuele autonomie kwijt en dus in aanzienlijke 
mate beperkt in hun `privaatrechtelijke grondrecht' 
vorm en inhoud van hun contractuele betrekkingen in 
autonomie te bepalen. Daarbij komen echter specifiek 
publiekrechtelijke wetten, zoals de controle op de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst door het 
Gewestelijk Arbeidsbureau en de hele sociale 
wetgeving. 

Hoewel techniek niet de belangrijkste aanleiding 
vormt voor de specialisatie `arbeidsreche, is zij toch 
duidelijk aanwezig. Zo kent het BW een bijzondere 
bepaling voor arbeidsongevallen, die de werkgever 
niet alleen verplicht om zorg te dragen voor de 
veiligheid van 'de lokalen, werktuigen en gereed-
schappen, waarin of waarmee hij de arbeid doet 
verrichten', maar ook, behoudens overmacht, 
aansprakelijk houdt voor arbeidsongevallen binnen 
de onderneming overkomen aan de werknemer. 
Daarbij komen de veiligheids- en arbeidsomstandig-
hedenwetgeving en de daarmee corresponderende 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringswetten. 

Bij een bepaald aantal en voldoende complexiteit 
van samenhangende regels van privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijke oorsprong zal dus, zeker in de 
rechtspraktijk, specialisatie optreden. Daarbij zullen 
in de tweede laag nieuwe gebieden ontstaan door het 
opkomen van nieuwe organisatietypen en gespeciali-
seerde branches. Een belangrijk voorbeeld daarvan is 
de gehele welzijnssector. 

De derde laag wordt gevormd door het interna-
tionale recht. Eigenlijk grijpt dit in de beide andere 
lagen in en zou men verwachten dat het daarin zo 
langzamerhand zou zijn geIntegreerd. Dat is maar ten 
dele het geval. Het privaatrecht loopt wat dit betreft 
hier en daar wat achterop door in het curriculum van 
de studie wel veel aandacht te schenken aan de 
conflictenregels van het internationaal privaatrecht, 
maar relatief weinig aan het Europese recht. Zo hangt 
het Europese recht als specialisatie wat in de lucht 
door enerzijds als eigen specialisatie een aan het 
nationale recht `ontworteld' bestaan te leiden en 
anderzijds in de gespecialiseerde vakgebieden, waar 
het Europese recht een steeds grotere betekenis krijgt, 
zonder voldoende voorkennis van de student onder- 
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wezen te worden. Maar ook daarin zal verandering 
komen. 

De globale indeling in lagen is maar een 
perspectief, voornamelijk vanuit het onderwerp dat 
moet worden gereguleerd. Een ander perspectief is de 
wijze van handhaving die voor de rechtsregel wordt 
gekozen: een strafrechtelijke, een civielrechtelijke of 
een administratiefrechtelijke. Bij het gemengd 
publiekrechtelijk/privaatrechtelijke karakter zal een 
specialisme meestal een dwarsdoorsnede van de drie 
soorten van handhavingssystemen vertonen. Het 
strafrecht vormt hier ook een soort meta-discipline, 
omdat het de te handhaven materiele normen meestal 
ontleent aan de beide andere (privaatrechtelijke en 
administratiefrechtelijke) systemen. Daarom, en mede 
omdat het strafproces zulke omvangrijke kennis van 
eigensoortige procedureregels vergt (in aantal en 
soort bij voorbeeld niet te vergelijken met het admini-
stratieve proces), is het strafrecht veel meer een op 
zichzelf staand specialisme gebleven. Met de komst 
van de witte boorden-criminaliteit vervagen bier de 
contouren: bij een milieustrafzaak zal men tegen-
woordig nog wel eens een milieu-advocaat zien 
verschijnen om de complexiteit van de materiele 
norm toe te lichten. 

Juridische specialisatie en technologie 

In het voorgaande is de technologie al even ter 
sprake gekomen. Zij is bij iedere specialisatie een 
factor van betekenis. Een relatief oude specialisatie 
als het zeerecht bij voorbeeld is, afgezien van de 
vervoersrechtelijke aspecten, voor een belangrijk deel 
gewijd aan de bijzondere risico's die verbonden zijn 
aan deze vorm van transporttechnologie. Dit leidde al 
vroeg tot uitgewerkte regels voor aansprakelijkheid 
voor fouten van het schip, een soort produktenaan-
sprakelijkheid avant la lettre (in Nederland 
aangeduid als 'schuld van het schip': als het ware een 
combinatie van menselijke en mechanische fouten tot 
uitdrukking brengend), en tot beperkingen van de 
aansprakelijkheid in verband met de hoge financiele 
risico's verbonden aan het zeetransport. Een ander 
klassiek voorbeeld vormt het bouwrecht dat in de 
regulering van de bouw alle mechanische en 
ruimtelijke aspecten van de bij de bouw gebezigde 
technieken probeert te vangen. 
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De juridische specialist bouwt meestal expertise op 
over de kerntechnologie die binnen zijn specialisme 
bepalend is voor een deel van de normstelling, van 
welke aard deze ook mag zijn. In het zeerecht duikt 
wel eens een oud-scheepskapitein op die later rechten 
is gaan studeren, zodat hij bij een procedure over 
aanvaringen de getuigen gerichter kan ondervragen 
en het dossier sneller en beter zal doorgronden. Niet 
alle juridische specialisten komen natuurlijk uit de 
branche voort. Wel hebben zij kennis van .  de techniek 
van hun specialisme en beheersen zij het technisch 
jargon. 

Dat laatste is een niet te onderschatten factor bij de 
totstandkoming van juridische specialismen. De 
snelheid waarmee aan de jurist het maatschappelijke 
en technische probleem kan worden uitgelegd, vormt 
voor de rechtspraktijk een van de aantrekkelijke 
kanten van de specialisering. Tachtig procent van de 
rechtstoepassing gaat niet over de regels, maar over 
de feiten. Dit verklaart ook waarom over de relatie 
techniek en recht vrijwel alleen vanuit het specifieke 
specialisme wordt nagedacht, en dikwijls niet in 
theoretisch-analytische zin. Er vindt vergelijking 
tussen de techniek en de toepassing van een bepaald 
regelcomplex plaats, meer niet. 

Het komt betrekkelijk zelden voor dat de kerntech-
nologie tot het organiserende principe van het 
juridische specialisme zelf wordt verheven. Een, bij 
mijn weten uniek, voorbeeld daarvan vormt het infor-
maticarecht, een specialisering rond de computer. 
Aangezien de computer in alle juridische specia-
lismen een belangrijke rot speelt, is moeilijk vast te 
stellen waar dit specialisme begint en ophoudt. 
Vanuit de computer kan men elke maatschappelijke 
sector bekijken, van overheidsadministratie tot met de 
computer verband houdende aansprakelijkheids-
kwesties. 

Waarschijnlijk moet de opkomst van dit specialisme 
worden verklaard uit het feit dat de computer de 
informatievoorziening (het produceren, verwerken, 
verspreiden en opslaan van informatie) fundamenteel 
heeft gewijzigd. In het bijzonder juristen, die veel 
meer met dit soort vraagstukken te maken hebben 
dan zij zichzelf willen toegeven, zijn `aangeraake 
door deze technologie. Deze heeft meer consequenties 
voor hun werk dan bij voorbeeld de brandstofmotor 
of de biotechnologie. Of een jurist zich nu met 
behulp van fiets, tram of taxi door het rechtsbedrijf 
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beweegt, is minder interessant dan de vraag of hij/zij 
de jurisprudentie opzoekt met geautomatiseerde of 
handmatige technieken. 

Uit de bijzondere invloed die juristen ondergaan 
van de informaticatechnologie moet worden 
verklaard dat er in de Nederlandse rechtswetenschap 
door enkelen een geforceerd theoretisch verband is 
gelegd tussen de toepassing van de computer in de 
rechtspraktijk (rechtsinformatica) en de juridische 
gevolgen van computertoepassingen voor de samen-
!eying (informaticarecht). Na de 'eerste schok' zal de 
rechtsinformatica waarschijnlijk worden geabsorbeerd 
door de specialismen die ontstonden door een combi-
natie van economische, staatkundige, sociale en 
technische ontwikkelingen, in onderlinge wissel-
werking. Wel blijft er een specialisme voor de compu-
terbranche over, zoals dat bij andere branches ook 
het geval is geweest. De biotechnologie zal 
waarschijnlijk binnen het recht een iklassiekere' 
verwerking krijgen, deels in het gezondheidsrecht, 
deels in het recht dat produktieprocessen in de 
landbouw en in de voedings- en genotsmiddelenin-
dustrie beoogt te reguleren. 

Recht en technologie: een systeem? 

Is er enige algemene systematiek in de verhouding 
tussen recht en technologie aan te brengen? lk zou 
bier een onderscheid willen maken tussen de rechts-
regels die direct verband houden met een (nieuwe) 
technologische ontwikkeling en die waarbij dat 
verband indirect aanwezig is. 

In de categorie van regels die direct verband 
houden met technologie vallen de regels die 
produkten, diensten en processen beogen te 
reguleren. Daarbij gaat het om vragen van kwaliteit, 
marktordening, normatieve aanvaardbaarheid en 
maatschappelijke risico's. Een voorbeeld van 
wetgeving waar marktordening en risico op de 
voorgrond staan, is de wetgeving rond van oudsher 
bekende nutsvoorzieningen, zoals water, energie en 
telecommunicatie. Kwaliteit is een ordenend beginsel 
in de voedings- en landbouwregulering. Maatschap-
pelijke risico's en normatieve aanvaardbaarheid 
spelen een belangrijke rol in de informatie- en 
biotechnologie; in de biotechnologie is de aandacht 
sterk gericht op ethiek. 
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De `zware' technologieen kennen over het algemeen 
een eigen proces-, markt- en produktregulering. Ik 
noem voor Nederland de Waterleidingwet, de Electri-
citeitswet, de Kernenergiewet, de Wet op de Telecom-
municatievoorzieningen, voorzover het proces- en 
marktwetgeving betreft, en de Wet op de Geneesmid-
delenvoorziening, de Warenwet en de Landbouwbe-
strijdingsmiddelenwet, voor zover het produktwet-
geving aangaat. Er zijn natuurlijk tal van andere 
voorbeelden te bedenken en de onderscheiding 
produkt en proces is niet steeds scherp te maken. Er 
is bovendien veel algemene proceswetgeving die 
belangrijke technologische aspecten heeft. Ik verwijs 
naar de milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving. 

In de kring van indirecte relaties tussen recht en 
technologie moet als eerste geplaatst worden het recht 
van intellectuele eigendom. Hoewel dit rechtsgebied 
in beginsel technisch neutraal is, in de zin dat het niet 
van een bepaalde technologie afhangt, maar nieuwe 
technologie inpast in de algemene beginselen van de 
verschillende onderdelen van dit rechtsgebied, 
verkeert het toch voortdurend in een innige relatie 
met de nieuwe technologieen. De nieuwste ontwikke-
lingen in het auteurs-, octrooi-, modellen- en 
kwekersrecht betreffen voor een belangrijk deel de 
verwerking van de gevolgen van nieuwe technolo-
gieen. De informatietechnologie heeft tot funda-
mentele heroverweging van de grondslagen van het 
auteurs- en octrooirecht geleid. Hetzelfde geldt voor 
de biotechnologie in het octrooi- en kwekersrecht. 

De volgende, nog indirectere kring wordt gevormd 
door de verwerking in algemene of bijzondere rechts-
gebieden van de maatschappelijke effecten van 
technologie in het algemeen en bepaalde technolo-
gieen in het bijzonder. Een algemeen effect van 
technologie dat ingrijpt in algemene regels van 
burgerlijk recht is de ontwikkeling van wat wij de 
produktenaansprakelijkheid zijn gaan noemen. We 
vinden daar algemene regels omtrent risico- en 
bewijslastverdeling terug, die wij kenden uit de 
produkt- en proceswetgeving voor speciale technolo-
gieen. Ik noem het bekende artikel 31 Wegenver-
keerswet dat de risico's van de schade die wordt 
toegebracht aan niet-motorrijtuigen in beginsel legt 
bij de eigenaar van het motorrijtuig. Minder technolo-
giegebonden, maar toch een direct of indirect gevolg 
van de mechanische technologie is de ontwikkeling 
van het schadevergoedingsrecht op het gebied van de 

Recht, technologie en innovatie 	 33 



letselschade. Slechts in een kleine minderheid van 
gevallen is de letselschade een gevolg van de bewust 
gewilde vuistslag die de wetgever van de letselschade-
artikelen in het oude BW voor ogen moet hebben 
gehad. 

Een derde voorbeeld van indirecte invloed van 
technologie op recht is het privacyrecht dat 
ontwikkeld is onder invloed van de informatietechno-
logie. Dit leidt niet alleen tot een algemene, als 
procesregulering aan te duiden, Wet Persoonsregi-
stratie, maar ook tot allerlei specifieke in allerlei 
rechtsgebieden optredende regels. 

In de kring waar het verband tussen recht en 
technologie nog weer verder verwijderd, maar toch 
herkenbaar aanwezig is, hebben we te maken met de 
'paradigmawisselingen' die in een samenleving bij de 
verspreiding van een nieuwe kerntechnologie 
optreden. Die verschillen echter sterk naar de soort 
technologie waar het om gnat, en hebben heel 
verschillende effecten op de verschillende lagen' die 
ik in het eerste deel van dit artikel onderscheidde. Dit 
laat zich aan een aantal voorbeelden gemakkelijk 
demonstreren. 

De informatietechnologie heeft een uitwaaiereffect 
op het hele recht, omdat het recht in de formulering 
van procedurele en materiele regels nog uitgaat van 
een negentiende-eeuws paradigma van papieren 
informatiedragers. Dat heeft consequenties voor het 
bewijsrecht, waar de akte gepasseerd ten overstaan 
van de notaris nog altijd het summum van bewijs 
vertegenwoordigt; voor het strafrecht dat het nog 
altijd over `valsheid in geschrifte' heeft; voor het 
contractenrecht dat uitgaat van personen die met 
elkaar communiceren en 'handtekeningen' zetten; 
voor het arbeidsrecht dat slechts het toezicht op de 
werkplek van een in persoon aanwezige 'opzichter' 
kende; voor het bestuursrecht dat van een ambtelijke 
'beschikking' uitgaat; voor het procesrecht dat uitgaat 
van een processtuk dat wordt uitgereikt door een 
deurwaarder. In al die gebieden moet een antwoord 
worden geformuleerd op de elektronische gegevens-
drager, de elektronische gegevensoverbrenger en 
geautomatiseerde gegevensverwerkende processen, 
waarbij zonder direct aanwezige menselijke tussen-
komst juridische functies worden vervuld die niet 
'mar de letter' zijn voorzien in bestaande regels. 

Soortgelijke effecten treden op in het familierecht 
als gevolg van de biotechnologie, waardoor in de wet 
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`beschreven' familie-en gezagsrelaties moeten worden 
geherdefinieerd. In de medische wetenschap roept de 
biotechnologie vragen op betreffende het markeren 
van de grens tussen dood en leven en de daarmee 
verband houdende toelaatbaarheid van medische 
behandeling. 

En zo kunnen wij uit iedere technologie een 
voorbeeld bedenken, waaruit blijkt dat een in een 
andere tijd geformuleerde rechtsregel, door het 
achterhaalde technologische paradigma waarop hij 
was gebaseerd, `aanpassingsvraagstukken' oproept. 
Veel van de juridische interpretatie-problematiek, of 
een bestaande regel extensief, teleologisch of 
restrictief moet worden uitgelegd, dan wet moet 
worden vervangen door een nieuwe `eigentijdse' 
regel, is te herleiden tot een 'mismatch' tussen de 
oude juridische bovenbouw (als ik mij deze gemak-
kelijke marxistische term mag veroorloven) en de 
nieuwe technologische onderbouw. 

Recht en innovatie 

Gezien het feit dat er nauwelijks literatuur, laat 
staan onderzoek, beschikbaar is, is het niet eenvoudig 
stellige uitspraken te doen over de relatie tussen recht 
en technologie. Hier zal ik proberen althans enige 
systematiek aan te brengen in de beschrijving van die 
relatie. Daarbij worden de financieel-juridische 
instrumenten die de overheid kan gebruiken om 
innovatie te bevorderen, buiten beschouwing gelaten. 

Voorop kan worden gesteld, dat bij de formulering 
van rechtsregels een herkenbaar technologiebeleid 
niet altijd in dezelfde mate aanwezig is. In de 
produkt- en proceswetgeving is technologie dikwijls 
een herkenbaar motief, soms zelfs het enige. De 
octrooiwetgeving is nagenoeg geheel bepaald door 
motieven van technologiebevordering. Ook is 
wetgeving aanwijsbaar die zich in sterke mate met 
technologie bezighoudt, maar door geheel andere 
motieven wordt gevoed. Dit doet zich nogal eens voor 
in de dienstensector, waar ideele en culturele 
belangen bepalend kunnen zijn voor de richting 
waarin de wetgeving koerst, vaak contrair aan de 
richting waarin de technologie zich beweegt. Omroep 
en telecommunicatie zijn daarvan een duidelijk 
voorbeeld. Ik kom daar nog op terug. 

In de economische wetenschap onderscheidt men 
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innovatie-cycli, lopend van fundamenteel onderzoek 
naar diffusie van een succesvol gebleken innovatie. 
Bij het denken over de functie die het recht in het 
bevorderen of ontmoedigen van innovatie heeft, zal 
men zich dus rekenschap moeten geven van de cyclus 
waarin een produkt, dienst of proces zich bevindt. 
Uitgaande van de onderscheiding die in de vorige 
paragraaf is gemaakt, kunnen daarover de volgende 
hypothesen worden ontwikkeld. 

Een innovatie die zich nog in een vroeg stadium 
van de cyclus bevindt, en dus heel nieuw is, zal pas 
door grote investeringen exploitabel gemaakt kunnen 
worden. De beslissing over de investeringen zal mede 
afhangen van de vraag of de vinding in voldoende 
mate exclusief kan worden beschermd met eigen-
domsrechten. Naarmate men zich meer in de fase van 
fundamenteel onderzoek bevindt, zal er grotere 
onzekerheid bestaan over het toepassingsbereik van 
de vinding of de nieuwe werkwijze. De vraag in welke 
fase een intellectueel eigendomsrecht bescherming 
kan bieden en wat de omvang van die bescherming 
kan zijn, bepaalt dus mede de mate van onzekerheid 
van de te nemen investeringsbeslissing. Het zou zelfs 
kunnen betekenen dat in het onderzoek een weg 'in 
de diepte' eerder wordt verlaten, teneinde eerder over 
een concreet aanwezige, exploitabele vondst te 
beschikken. In een later stadium van de cyclus kan de 
correlatie echter omgekeerd zijn. In het diffusie-
stadium kan er immers grote behoefte aan imitatie 
bestaan. Te grote juridische bescherming kan in die 
fase een ontwikkeling juist afremmen. 

Afhankelijk van de technologie waar het om gaat 
kunnen produkt, diensten en proceswetgeving, hetzij 
specifieke, hetzij algemene, een grote rol spelen in de 
afbakening van de onzekerheidsmarges bij de investe-
ringsbeslissingen. Bestaan er ingewikkelde en tijdro-
vende markttoetredingsvoorschriften voor produkten 
en diensten, dan kunnen deze de verdere besluit-
vorming beInvloeden. De aard van die voorschriften 
kan heel verschillend zijn en behoeft, zoals we zagen, 
niet gericht te zijn op technologie, is daar soms zelfs 
vijandig aan. Bij het opkomen van nieuwe technolo-
gieen kunnen bier `aanpassings'vraagstukken met de 
bijbehorende onzekerheden optreden. De inspanning 
om te bewerkstelligen dat de regels en procedures 
worden aangepast, kan onvoldoende renderend 
worden geacht door het free rider-probleem: er 
bestaat onzekerheid over dat de eigen inspanningen 
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zullen worden beloond in de vorm van een overheids-
vergunning, terwijl anderen misschien zonder de 
initiele aanpassingskosten te hebben gemaakt met een 
vergunning kunnen gaan strijken. De onzekerheden 
kunnen ook betrekking hebben (en dat hebben zij 
dikwijls) op de bestuurlijke en wetgevende coordi-
natie. Zo lezen wij in de Notitie over wetgeving inzake 
genetisch gemodificeerde organismen (Tweede Kamer 
1991-1992, 22300 XI, nr. 11) dat er een departe-
mentaal beraad over dit onderwerp is georganiseerd, 
waarbij maar liefst negen departementen zijn 
betrokken. 

In een vroeg stadium van de cyclus kan er echter 
sprake zijn van een `normatief vacuum'. De correlatie 
met innovatie kan dan positief of negatief zijn. 
Positief, omdat er geen externe normatieve beper-
kingen aan het onderzoek worden opgelegd. Negatief, 
omdat bij gebrek aan een duidelijke normstelling het 
ontwikkelingsrisico te groot kan zijn, of de toekom-
stige regelgeving te moeilijk voorspelbaar. 

Is een nieuwe technologie eenmaal in de produkt-
diensten- of proceswetgeving doorgebroken, dan kan 
een vrij sterke regelverdichting optreden, die tot 
formalisering en routinevorming kan leiden, welke 
nieuwe ontwikkelingen voor lange tijd kunnen 
afremmen. 

De indirecte effecten (hierboven aangeduid als de 
maatschappelijke verwerking van de gevolgen van 
nieuwe technologieen en paradigmawisselingen) 
zullen in het recht doorgaans pas optreden als een 
cyclus zich in de diffusiefase bevindt, of al lang is 
voltooid. Een goed voorbeeld van het eerste vormt 
mijns inziens de informatietechnologie. In een eerder 
stadium van de ontwikkeling was het juridische 
probleem of, en zo ja op welke wijze, software door 
rechten van intellectuele eigendom zou kunnen 
worden beschermd. Het was een nieuw produkt dat 
niet goed paste in het auteursrecht en evenmin in het 
octrooirecht. Geleidelijk aan is daarvoor door de 
rechtspraak en wetenschap een auteursrechtelijke 
oplossing bedacht. Deze vindt thans, dus bijna 
twintig jaar nadat het probleem is ontstaan, haar 
neerslag in een aanpassing van de Auteurswet 
(Tweede Kamer, zitting 1991-1992, nr. 22531). De 
maatschappelijke risico's van computers worden 
thans in verhoogd tempo gereguleerd in privacywet-
geving van allerlei aard. De paradigmawisseling leidt 
tot wetgeving betreffende computercriminaliteit, 
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waarmee de elektronische gegevensdrager in de 
strafwet wordt geintroduceerd. Voorts zijn er 
branche-reguleringen waarin de EDI-transacties 
(electronic data interchange) een eigen regeling 
krijgen. 

De cyclus kan echter ook allang zijn voltooid. Zo 
heeft de huidige juridische verwerking van de proble-
matiek van de bodemverontreiniging betrekking op 
verouderde chemische technologieen uit de jaren 
vijftig. 

Nabeschouwing 

Kan de overheid en kunnen juristen meer doen aan 
technologie en innovatie? Deze vraag zou ik 
voorzichtig bevestigend willen beantwoorden. Ter 
afsluiting geef ik een voorbeeld van gebieden waarop 
het duidelijk is misgegaan, namelijk de omroep en de 
telecommunicatie. 

Men kan erover van mening verschillen of de 
innovatiecyclus bij diensten net zo verloopt als bij 
produkten. Men is het er wet over eens dat de pers 
zich in haar huidige ontwikkeling in een rase van 
rijpheid bevindt, waarin innovaties gewenst zijn. Een 
voor de hand liggende innovatie is dat de pers zich 
op het gebied van de elektronische media begeeft. Op 
grond van heel andere motieven heeft de Nederlandse 
wetgeving die ontwikkeling echter stelselmatig 
ontmoedigd. Daardoor kent Nederland op dit 
moment een zeer eigenaardige marktordening van de 
media, die op geen enkele wijze recht doet aan de 
technologische ontwikkeling. 

Hetzelfde geldt voor de telecommunicatie. Op het 
niveau van de kabel heeft de overheid - alweer: uit 
geheel andere motieven - innovatie stelselmatig 
ontmoedigd door een zodanige regulering van de 
diensten, dat kabelexploitanten ervan werden 
weerhouden te investeren in technologische 
vernieuwing. Een te lang volgehouden monopolis-
tische marktordening van andere telecommunicatie-
diensten en een te grote onzekerheid over toekom-
stige regulering, hebben ervoor gezorgd dat 
Nederland ver is achtergeraakt op ontwikkelingen 
elders. Deze voorbeelden geven voldoende reden jets 
langer over dit probleem na te denken. 
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De relaties tussen 

technologie en Justitie 

ir. G.J. de Rear 

Inleiding 

Het thema 'technologie en recht' beslaat een zeer 
breed terrein. Gezien de beperkte ruimte voor een 
artikel over dit thema, kunnen de meeste aspecten 
ervan slechts oppervlakkig aan de orde komen. De 
aard van de te behandelen onderwerpen wordt 
natuurlijk voor een belangrijk deel bepaald door de 
invalshoeken van de auteur, te weten departement, 
politie, justitie en 'technology assessment'. Niet alleen 
de maatschappij als geheel is in sterke mate 
doordrongen van technologie, dit geldt ook voor het 
recht. Tussen technologie en recht bestaan vele 
raakvlakken. 

In een uitgave van de Unesco uit 1976 (Spines 
Thesaurus) worden onder het hoofdje 'technology' 48 
gebieden genoemd. Daarnaast worden nog acht 
verwante gebieden genoemd: fysica, chemie, biologic, 
medicijnen, landbouw, produktie en distributie, infor-
matie en gegevensverwerking. Spines hanteert nog 
een getrapte onderverdeling om elk van deze 
gebieden nader te specificeren. Zo zijn er duizenden 
termen nodig om de voor de technologie relevante 
gebieden te kunnen indelen. Het exemplarisch 
karakter van de in dit artikel gegeven voorbeelden 
worth hiermee ook duidelijk. 

Via de technologie warden vele behoeften van de 
mens bevredigd. In eerste instantie is dat de behoefte 
om het lichaam in stand te houden, beter te laten 
functioneren of te beveiligen. Het aantal produkten 
en technieken, dat hieraan bijdraagt is onmetelijk. 
Ook zijn er vele produkten, die mede bijdragen aan 
kennisvermeerdering, genotsbeleving, status, macht en 

De auteur is raadadviseur Technology Assessment bij het 
ministerie van Justitie. 
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religie. De technologie credert zelf ook behoeften die 
ieder om hun eigen technieken en produkten vragen. 

Het is evident dat van technologie zowel een 
positief als negatief gebruik kan worden gemaakt. 
Voor Nederland geldt dat criminelen tot dusver 
vooral bestaande technieken en produkten gebruiken 
of zelfgemaakte varianten daarop. Hun technische 
kennis, inzicht en vaardigheden zijn in het algemeen 
van een laag niveau. Een uitzondering hierop wordt 
gevormd door bepaalde vormen van witte boorden-
criminaliteit, bij voorbeeld computerfraude. Door 
criminelen ontwikkelde technische innovaties komen 
in Nederland waarschijnlijk niet voor. De behoeften 
van criminelen op technologisch gebied zijn in wezen 
niet anders dan die van andere burgers. Het enige 
verschil is dat criminelen de technologie gebruiken 
voor niet geoorloofde doeleinden. 

Bij politie en justitie bestaan specifieke behoeften 
aan technologie. Zo wordt in het kader van techno-
preventie aandacht besteed aan veilig hang- en 
sluitwerk, alarminstallaties, gesloten televisiecircuits 
en veilige (stede)bouwkundige ontwerpen. Verder 
leveren de apparatuur voor chemische analyse, het 
zichtbaar maken van vingerafdrukken, het vergelijken 
van DNA-profielen en het vergelijken van spraak een 
belangrijke bijdrage aan het forensisch onderzoek. De 
politie maakt gebruik van telecommunicatie- en trans-
portmiddelen, geavanceerde wapens, enzovoort. Ten 
slotte is het gebruik van informatie-technologie door 
politie en justitie de laatste jaren zeer sterk toege-
nomen. 

In deze opsomming gaat het steeds om technologie 
waaraan politie en justitie behoefte hebben ter reali-
sering van hun huidige primaire doelstellingen. 
Nieuwe technologie kan echter ook leiden tot nieuwe 
vormen van criminaliteit, die vragen om nieuwe of 
aangepaste wetgeving, nieuwe preventie:activiteiten 
of nieuwe opsporingsmethoden. Als voorbeeld kan in 
dit verband de informatie-technologie dienen. 
Computercriminaliteit vraagt om aanpassing van de 
wetgeving en voorlichting over preventie aan nieuwe 
doelgroepen. Anderzijds hebben de mogelijkheden 
die de computer biedt, geleid tot de ontwikkeling van 
het instrument `misdaadanalyse'. 

Omdat voorkomen beter is dan genezen, verdient 
het aanbeveling om op nieuwe technologie te antici-
peren. Het signaleren van nieuwe technologische 
ontwikkelingen en het vaststellen van de conse- 
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quenties daarvan voor politie en justitie wordt crimi-
naliteitsgerichte technology assessment (TA) 
genoemd. De zo verkregen informatie kan de basis 
vormen voor de formulering en de uitvoering van een 
justitieel technologiebeleid. Het doel van dit artikel is 
de relaties tussen technologie en recht zichtbaar te 
maken en aan te geven welke rol TA kan spelen bij 
de tot standkoming en de uitvoering van een op die 

relaties gebaseerd technologiebeleid van Justitie. 

Definities 

Hierboven zijn de begrippen technologie, techniek 
en produkt naast elkaar gebruikt. Het is zinvol deze 
begrippen in relatie tot elkaar te definieren. De drie 
begrippen vormen een bepaalde hierarchie die classif-
ficatie-mogelijkheden biedt. 

De techniek is een materieel hulpmiddel, een instal-
latie of een samenhangend geheel van activiteiten die 
behoren tot de industrie of de toegepaste exacte 
wetenschap, gericht op de realisatie van produkten 
waarmee mensen hun behoeften bevredigen. De tot 
wetenschap geaggregeerde kennis van de technieken 
in een bepaalde discipline noemt men technologie. 
Technologie staat hierarchisch dus boven techniek. 
Het produkt is het resultaat van de techniek en staat 
hierarchisch onder techniek. 

Het Angelsaksische 'technology' heeft een veel 
bredere betekenis dan het Nederlandse lechnologie'. 
Het is een verzamelbegrip, dat de Nederlandse 
begrippen technologie, techniek, produkt en zelfs 
systeem omvat. In een breed kader, zoals bij 
technology assessment, biedt het voordelen om het 
begrip technology te gebruiken. Het begrip 
technology assessment wordt hier gebruikt in de 
betekenis van 'het systematisch identificeren, analy-
seren en evalberen van de mogelijke consequenties 
van technology'. 

Technology assessment 

In de periode 1945-1965, waarin de technologie 
vooral werd gezien als een belangrijke factor in de 
economische wederopbouw, maakte zij een snelle 
ontwikkeling door. Afgezien van een beginnende 
discussie over de veranderende arbeidsomstandig-
heden als gevolg van de verwachte invloed van de 
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automatisering, was er nauwelijks enige kritiek op de 
snelle technologische ontwikkelingen. 

Dat veranderde echter onder invloed van een 
nieuwe generatie mensen, die welzijn belangrijker 
vond dan welvaart. De daarmee op gang gebrachte 
discussie bereikte in 1972, met de verschijning van het 
rapport The limits to growth van de Club van Rome, 
haar hoogtepunt. In vele landen, maar vooral in de 
Verenigde Staten, kwam onderzoek op gang naar de 
gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor 
onder andere werkgelegenheid, gezondheid, 
veiligheid, milieu, energiegebruik en grondstoffenge-
bruik. 

In de Verenigde Staten speelde nog iets anders 
mee. Direct na de oorlog begon men daar al met de 
ontwikkeling van wetenschaps- en technologiebeleid. 
Aan wetenschap en technology werd een groot belang 
voor de samenleving toegekend. De omvang van het 
wetenschappelijke en technologische onderzoek 
maakte een enorme groei door. De ruimte-race tussen 
de VS en de Sovjet-Unie vormde nog eens een extra 
stimulans. Daarnaast leverde het onderzoek op het 
terrein van gezondheid, kernenergie en defensie een 
belangrijk aandeel. 

Met het groeien van de budgetten voor research en 
ontwikkeling steeg ook de belangstelling van het 
Amerikaanse congres voor de besteding ervan. In de 
jaren zestig ontstond in het congres het gevoel dat 
men te weinig invloed had op de besluitvorming rond 
de verdeling van de beschikbare middelen. Het 
congres beschikte over minder (onafhankelijke) infor-
matie en deskundigheid dan de uitvoerende 
instanties. Om meer gefundeerd te kunnen besluiten, 
achtte het congres bovendien meer inzicht nodig in 
de consequenties van de technische toepassing van de 
research-resultaten. In 1972 werd daarom een wet 
aangenomen, waarmee de Office of Technology 
Assessment (OTA) werd opgericht. In 1973 werd met 
de werkzaamheden begonnen. 

Met uitzondering van Zweden volgden vele landen 
eerst later het voorbeeld van de VS. De Nederlandse 
Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek 
(NOTA) werd pas in 1986 opgericht. De vertaling van 
technology assessment met technologisch aspectenon-
derzoek was, gezien het niet-technologische karakter 
van het onderzoek, een minder gelukkige keuze, maar 
had als voordeel dat de aflcorting TA kon worden 
gehandhaafd. 
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Het idee voor de criminaliteitsgerichte TA ontstond 
naar aanleiding van een artikel van Kube (1990), 
verbonden aan het Duitse Bundeskriminalamt. Kube 
constateerde dat nieuwe technologieen ook nieuwe 
vormen van criminaliteit doen ontstaan. Aan de hand 
van een reeks voorbeelden lichtte hij toe dat het 
handelen van de overheid altijd een reactie is op een 
nieuw verschijnsel. De voorbeelden hadden 
betrekking op computermisbruik, diefstal van 
autoradio's en -telefoons, misbruik van kleurkopieer-
apparaten en gelduitgifte-automaten en het 
verschijnsel 'designer-drugs' (pas `ontworpen' 
chemische verbindingen met een drogerende werking, 
die nog niet voorkomen op de lijst van verboden 
stoffen). Ook wijst Kube op de mogelijke problemen 
die de gentechnologie in de toekomst met zich mee 
zou kunnen brengen. Hij pleit voor een tijdige en 
systematische verkenning van nieuwe technologische 
ontwikkelingen om zodoende op de mogelijke crimi-
nogene effecten te zijn voorbereid. Kube stelt dan ook 
voor om in Duitsland een Triihwarnsystem' te insti-
tutionaliseren. 

Op mijn voorstel om een uitvoerige verkenning te 
verrichten naar vrijwel alle aspecten van criminali-
teitsgerichte TA, werd positief gereageerd. In eerste 
instantie gebeurde deze verkenning vanuit het 
preventie-aspect, maar met het verloop van de 
verkenning werd duidelijk dat TA binnen het rechts-
kader een veel breder toepassingsgebied kon hebben. 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat de criminaliteitsge-
richte TA tot dusver een unieke activiteit is. 

Criminaliteitsgerichte TA wordt gedefinieerd als het 
op systematische wijze identificeren, analyseren en 
evalueren van positieve of negatieve, bedoelde en 
onbedoelde effecten van nieuwe vormen van 
technology. Dit met het oog op de signalering van 
nieuwe vormen van criminaliteit of van nieuwe 
toepassingen van technology ten behoeve van politic 
en justitie. Ook kan worden gepoogd de ontwikkeling 
van de technology bij te sturen in een voor het rechts-
systeem positieve zin door directe inmenging in het 
ontwikkelingsproces. 

In deze definitie zijn twee vormen van TA verwerkt, 
namelijk de strategische (STA) en de constructieve 
(CTA). Bij STA gaat het om de raming van de conse-
quenties van bepaalde ontwikkelingen in de 
technology voor een specifieke sector uit de 
maatschappij, in dit geval het recht. STA is gericht op 

44 	Justitiele Verkenningen, jrg. 18, nr. 4, 1992 



zowel de lange als de middellange termijn. De 
uitkomsten van STA-studies zijn strategisch, dus 
beleidsmatig van karakter en dienen als input in de 
beleidssectoren: wetgeving, preventie, opsporing, 
vervolging, berechting en tenuitvoerlegging. De 
STA-activiteiten hebben een research-karakter. STA is 
verwant aan toekomstverkenning, maar heeft niet de 
pretentie om de toekomst in modellen en theorieen te 
vangen. 

De resultaten van STA-onderzoek kunnen 
noodzaken tot de ontwikkeling van preventiemaatre-
gelen en nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving, 
maar ook aanleiding geven tot de indirecte 
beInvloeding van de technologische ontwikkelingen, 
via netwerken van producenten, andere belangheb-
benden zoals verzekeringsmaatschappijen, de 
publieke opinie, ontwerpers en technisch wetenschap-
pelijke onderzoekers. 

In tegenstelling tot STA beoogt CTA een directe 
be1nvloeding van het technologische ontwikkelings-
proces. Dus geen technology assessment meer als 
reactie op de technologisering van de maatschappij, 
maar als onderdeel van een ontwikkelingsproces, 
gericht op een optimale afstemming van technology 
op de behoeften van de maatschappij met minimale 
negatieve consequenties. 

Het aanbod moet beter worden afgestemd op de 
maatschappelijke vraag. Research, ontwikkeling en 
produktontwerp moeten worden beinvloed in een 
fase, dat zinvolle bijsturing van deze processen nog 
mogelijk is. Politie en justitie hebben bij voorbeeld 
belang bij produkten, technieken en systemen, die 
met minder criminaliteit gepaard gaan of die een 
effectievere en/of efficientere opsporing van crimina-
liteit mogelijk maken. Door de krachten aan de 
vraagkant te organiseren en te coordineren kan een 
kader worden geschapen waarin succesvol overleg 
met de aanbodzijde mogelijk wordt. De ontwikkeling 
van bij voorbeeld een nieuwe opsporingstechniek kan 
dan sneller, effectiever en efficienter verlopen. De 
CTA heeft dus een aangepaste of nieuwe technology 
als doel en heeft een middellange- of korte termijn-
karakter. Er is daarom bij CTA meer sprake van 
development dan van research. 

Het zal duidelijk zijn dat de gebruikelijke intro-
ductie bij politie en justitie van nieuwe of reeds 
bestaande technology zonder inmenging van TA tot 
de mogelijkheden blijft behoren. Het daaraan gerela- 
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teerde meer consumentachtige onderzoek wordt in de 
VS door het Department of Justice ten onrechte met 
TA aangeduid. 

Een technologiebeleid voor Justitie 

Hieronder worden de relaties tussen technology en 
recht zichtbaar gemaakt. Het stramien dat daarvoor 
wordt gebruikt, bestaat uit de verschillende fasen in 
het justitiele produktieproces': wetgeving, preventie, 
opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoer-
legging. In het kader van de verkenning van de relatie 
recht en technology komt technology op drie verschil-
lende manieren aan de orde: 
- als informatiebron, bij voorbeeld bij de beleids-
vorming; 
- als doel, bij voorbeeld bij wetgeving; 
- als middel, bij voorbeeld bij preventie, controle, 
opsporing en tenuitvoerlegging. 

In het Beleidsoverzicht Technologie 1990-1991 (1990) 
van het ministerie van Economische Zaken komt het 
ministerie van Justitie in het geheel niet voor. Ook in 
de nota Overheid en toekomstonderzoek van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1988) 
wordt op p. 282 geconstateerd dat de technologische 
ontwikkelingen nauwelijks in de beleidsnota's van 
Justitie aan de orde komen. 

In de nota Recht in heweging (1990) wordt ongeveer 
een halve bladzijde gewijd aan 'Nieuwe technolo-
giedn'. Gezien de snelheid van de huidige technolo-
gische ontwikkelingen en de mate waarin de techno-
logie is doorgedrongen in onze maatschappij, valt er 
heel wat meer te melden dan nu is gebeurd. In Recht 
in beweging komen toepassingen uit de informatica, 
de telematica en de biomedische sfeer aan de orde. 
Technology assessment biedt de instrumenten om 
dergelijke nieuwe technologische ontwikkelingen te 
identificeren, te analyseren en te evalueren op 
mogelijke positieve of negatieve effecten voor het 
politic- en justitieveld. 

Deze vorm van TA is uitvoerig bestudeerd en 
beschreven in de nota Criminaliteit en Technology 
Assessment (De Raaf, 1992). Hierin wordt aanbevolen 
in eerste instantie nader onderzoek uit te voeren op 
de gebieden biotechnologie en informatietechnologie, 
zodat de consequenties daarvan voor het 
justitie-beleid, op de lange en middellange termijn, 
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zichtbaar kunnen worden. Nu al kunnen mogelijke 
consequenties worden gesignaleerd. Voorbeelden uit 
de biotechnologie zijn: 
- de relatief eenvoudige produktie van verdovende 
middelen, indien de geschikte genetisch gemanipu-
leerde bacterien beschikbaar zijn; 
- de kennisbeschermings-problematiek; 
- de gezondheidsrisico's; 
- de produktie van speciale ziekteverwekkende 
bacterien voor biologische wapens; 
- de privacy-problematiek (genen-paspoort en verze-
keringen); 
- de verbetering van de DNA-methode; 
- de ontwikkeling van nieuwe methoden voor afval-
verwerking, waardoor de milieucriminaliteit kan 
afnemen. 

Voorbeelden uit de informatie-technologie zijn: 
- de verwachte toenemende groei van de computer-
criminaliteit; 
- de invloed van het telewerken op de criminaliteit 
(toenemende computercriminaliteit en afnemende 
criminaliteit in de wijk?); 
- de toenemende elektronische beveiliging van huizen 
en bedrijven (verplaatsing van criminaliteit?); 
- de koppeling van overheids-databestanden ten 
behoeve van het tegengaan van fraude (studietoe-
lagen, bijstand en belastingen); 
- een verbetering van patroon-herkenningssystemen 
en spraakvergelijking ten behoeve van het forensisch 
onderzoek. 
- het elektronische nummerbord; 
- de invoering van expertsystemen op justitieel 
terrein; 
- het vraagstuk van de verantwoordelijkheid voor het 
door een expert-systeem uitgebrachte advies; 

Al deze mogelijkheden hebben op een of andere 
manier consequenties voor het beleid. Tijdige signa-
lering van dergelijke aspecten van nieuwe technologie 
maakt het mogelijk te anticiperen in plaats van te 
reageren op ontwikkelingen, dat wil zeggen een actief 
beleid in plaats van een reactief beleid te voeren. 
Technology assessment kan dus bijdragen aan een 
kwalitatief betere beleidsvorming. 

Tot slot nog een voorbeeld van een bijzonder 
interessante ontwikkeling met mogelijk vergaande 
consequenties, namelijk de ontwikkeling van een 
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medicijn tegen drugsverslaving. Dierproeven hebben 
aangetoond dat een bepaald medicijn dat men denkt 
te kunnen gebruiken voor schizofrenie, ook werkzaam 
is als middel tegen drugsverslaving. Een dergelijk 
medicijn opent mogelijkheden voor het legaliseren 
van drugs en het bestrijden van verslaving in gevange-
nissen. Dit zijn nieuwe strategische opties die men zal 
moeten verkennen. Ease 1 van het klinisch onderzoek 
met betrekking tot deze stof zal over ongeveer een 
jaar zijn afgerond. 

Wetgeving 

In bijlage 1 is een lijst van ongeveer veertig wetten 
opgenomen, waarvan op grond van de titel kan 
worden aangenomen dat deze een relatie hebben met 
technology. Daarbij zijn de verschillende milieu-
wetten en de wetgeving met betrekking tot computer-
criminaliteit nog buiten beschouwing gelaten. 
Technology assessment zal moeten zorgen voor een 
vroegtijdige signalering van mogelijke behoeften op 
wetgevingsgebied als gevolg van nieuwe technolo-
gische ontwikkelingen. Daarbij zijn de noodzakelijke 
technologische informatie moeten worden geleverd in 
een van overbodig jargon ontdane vorm. 

Ook andere departementen dan dat van Justitie 
hebben belangstelling voor de relatie tussen 
technology en recht. In het 1WTS-jaarprogramma 
1985-1986 (1WTS) van de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen komt de relatie tussen wet- en regel-
geving enerzijds en de ontwikkeling van wetenschap 
en technologie anderzijds aan de orde. Daarover 
wordt het volgende gezegd: 'Wet- en regelgeving is 
om verschillende redenen van belang voor ontwik-
keling van wetenschap en technologie. Enerzijds 
kunnen ongewenste effecten optreden die via 
adequate wet- en regelgeving voorkomen of binnen 
bepaalde grenzen gehouden moeten worden. 
Anderzijds wordt ook wel gewezen op de mogelijke 
remmende werking die van wet- en regelgeving kan 
uitgaan. Door het stellen van eisen waaraan technisch 
of economisch niet of nauwelijks is te voldoen of 
door vergaande procedurele en inhoudelijke ingewik-
keldheid, kan wet en regelgeving een vaak 
onbedoelde barrierewerking krijgen.' 

Uitgaande van die gedachte, bestaat in het 
bijzonder ook bij het ministerie van Economische 
Zaken, veel belangstelling voor het thema lechno- 
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logie en recht'. Een aantal onderzoekers is daarom 
uitgenodigd om een 'position paper' te schrijven. 
Daarin dient het thema nader te worden verkend en 
een stand van zaken te worden gegeven van de 
discussie rond dit thema. Dit moet resulteren in een 
beredeneerde opzet voor een meer omvattend 
onderzoek. De belangstelling van Economische 
Zaken en Onderwijs en Wetenschappen voor het 
thema Informatietechnologie en recht' blijkt onder 
meer ook uit de instelling door deze ministeries, 
`handelend in overeenstemming met' het ministerie 
van Justitie, van een gelijknamige werkgroep 
(aangeduid als de tweede Commissie-Franken). 

In de literatuur worden drie fundamentele 
manieren onderscheiden om de technologische 
ontwikkeling via wetgeving te beinvloeden. 
- Specific directives: langs deze weg kan men zaken 
verbieden, bij voorbeeld het gebruik van menselijke 
embryo's voor wetenschappelijk onderzoek. 
- Modifications of market incentives: dit is een manier 

_ om, bij voorbeeld via belastingwetgeving en subsidie-
regelingen, het aantrekkelijk te maken voor het 
bedrijfsleven om bepaalde nieuwe technieken te gaan 
exploiteren. Een voorbeeld zijn de informatica-
stimuleringsregelingen. Ook de wetgeving die de 
aansprakelijkheid regelt voor produkten die op de 
markt worden gebracht, kan grote invloed hebben. 
- Changes in decision-making structures: hiermee is 
invloed uit te oefenen op de technische ontwikke-
lingen door het aanbrengen van veranderingen in 
beslissingsstructuren. Voorbeelden hiervan zijn te 
vinden in de milieuwetgeving. In het bijzonder de 
besluitvorming op basis van de milieu-effectrap-
portage is een goed voorbeeld. 

Het bovenstaande illustreert hoe technologie door 
middel van wetgeving kan worden beInvloed. Het 
omgekeerde gebeurt echter ook. De aanpassing van 
de wetgeving in verband met het verschijnsel compu-
tercriminaliteit is daarvan een recent voorbeeld, 
evenals de privacy-wetgeving. 

Preven tie 

Verondersteld wordt dat voor elk misdrijf een 
crimineel proces kan worden beschreven met een 
input en een output. Dit kan worden weergegeven als 
in schema 1. 
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Schema 1: Input en output van het crimineel proces 

Input 	 Output 

Personen 
- geen misdrijf; 	 - geen misdrijf; eon poging 
- sociale controleur(s) 	 tot misdrijf; eon misdrijf 
- (on)geschikte bewakers 	 - dader(s) 
- potential° afnemer(s) 	 - slachtoffer(s) 
- potentiele slachtoffer(s) 	 - afnemer 

Materiele zaken 
- criminele hulpmiddelen 	 - geld 
- geschikte materiele 	 - produkten voor eigen 

• doelen 	 gebruik 
- (on)geschikte omgeving 	 - materiele sporen op 
(on)geschikte preventieve 	 pleats delict 

Hier zullen uiteraard vooral materiele aspecten van 
het criminele proces aan een nadere beschouwing 
worden onderworpen, in het bijzonder voor zover zij 
betrekking hebben op preventie. 

Voor criminelen komen steeds meer technische 
hulpmiddelen ter beschikking. Voorbeelden zijn: 
autotelefoon, telefoon met encryptie-faciliteit, kleur-
kopieerapparaten en computers. Preventieve maatre-
gelen kunnen gericht zijn op het voor criminelen zo 
veel mogelijk onbereikbaar maken van genoemde 
produkten door gecontroleerde verspreiding daarvan, 
bij voorbeeld bij telefoons met encryptie-faciliteit, en 
door het nemen van passende beveiligingsmaatre-
gelen, bij voorbeeld bij kleurkopieerapparaten en 
computers. 

Ook het aantal voor de crimineel geschikte 
materiele doelen neemt toe: gelduitgifte-automaten, 
consumentenelektronica en credit cards. Elektro-
nische beveiligingsmaatregelen kunnen bier uitkomst 
bieden. Bij de consumentenelektronica bestaan deze 
al in de vorm van een code die men moet intoetsen 
voordat men de apparatuur kan gebruiken. Vooral bij 
technopreventie krijgt de materiele omgeving veel 
aandacht: hang- en sluitwerk, brandkasten, 
hekwerken, verlichting, materiaalkeuze, ligging van 
panden, enzovoort. Hierdoor wordt benadering en 
binnendringing door criminelen belemmerd. 

Het effect kan nog worden versterkt door het 
gebruik van preventief werkende technische hulpmid-
delen, zoals elektronische beveiligingsapparatuur en 
gesloten televisie-circuits. Interessant zijn in dit 
verband de in opkomst zijnde elektronische identifi-
catie-methoden met behulp van de ter plaatse 
geschreven handtekening, handgeometrie, vinger- 
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afdruk, handpalmafdruk, stem, iris-patroon in het 
oog en typesnelheid. 

De uitvoering van TA-studies en het zo goed 
mogelijk volgen van de nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van technology moeten een bijdrage gain 
leveren aan de signalering van nieuwe produkten en 
technieken die in het hierboven gegeven kader een rol 
(kunnen) spelen. Twee voorbeelden. 

De bereiding van morfine (en dus van heroine) met 
behulp van genetisch gemanipuleerde bacterien mag 
economisch gezien nu nog geen gunstige optie zijn, 
maar wanneer wordt dat wel het geval en wat kunnen 
daarvan de criminogene effecten zijn? Wat zijn de 
consequenties van het op de markt brengen van een 
satelliet-navigatiesysteem? Het is niet zo moeilijk om 
te raden wat het gevolg zal zijn van het op de markt 
brengen van een satelliet-navigatiesysteem voor 
auto's, waarvan de enige beveiliging bestaat uit het 
draagbaar zijn van het systeem. Een interessant 
elektronisch apparaat van fl 6.500 zo maar voor het 
grijpen? Het is toch jammer dat elke keer weer 
dezelfde fout wordt gemaakt. Men mag toch 
verwachten dat de elektronica-industrie, na de 
ervaringen met de diefstal van auto-radio's en 
auto-telefoons, een voldoende beveiligd apparaat 
ontwikkelt. 

Het is uiteraard niet voldoende om dergelijke 
negatieve ontwikkelingen op te sporen, men zal ook 
wegen moeten vinden om het bedrijfsleven te 
beinvloeden. Voorbeelden daarvan zijn: 
- wetgeving; 
- beinvloeding van het ontwerpen via de netwerken 
van ontwerpers, het ontwerponderwijs of de ontwik-
keling van normen; 
- ontwikkeling van alternatieve technische opties in 
opdracht van de overheid; 
- beinvloeding van de andere `spelers' in het veld 
(verzekeraars, toeleveranciers, consumenten); 
- beinvloeding van netwerken van ondernemingen; 
- beinvloeding van de technisch wetenschappelijke 
gemeenschap via hun netwerken. 

Nader onderzoek naar deze beinvloedingsmogelijk-
heden is nog noodzakelijk. In dit verband is het nog 
interessant te verwijzen naar de verwantschap tussen 
de TA en de milieu-effectrapportage (MER). Op dit 
laatste gebied is in Nederland al veel ontwikkeld. Het 
is dus zeker de moeite waard om na te gaan of op 
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basis van analogieen de ten behoeve van de MER 
ontwikkelde methoden en inzichten ook niet ten 
behoeve van de preventie kunnen worden ingezet. 
Deze criminogene effect-rapportage (CER) zou bij 
voorbeeld uitgevoerd moeten worden bij de aanleg 
van wijken, bedrijfsterreinen, op- en overslagter-
reinen, vliegvelden en dergelijke. Ook zou men een 
verplichte beoordeling van nieuwe woningen en 
bedrijfsgebouwen op preventieve aspecten kunnen 
overwegen. 

Ook bestaan er veel analogieen tussen het 
voorkomen van ongelukken en het voorkomen van 
misdrijven. Nader onderzoek daarnaar is zeker de 
moeite waard, aangezien er op het gebied van de 
theorievorming rond veiligheid een lange traditie 
bestaat, die tot de discipline veiligheidskunde heeft 
geleid. 

Opsporing 

Wat betreft de opsporing krijgen bier vooral de 
methoden en technieken uit de criminalistiek de 
aandacht. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
is er door de oprichting van een Gerechtelijk Labora-
torium (GL) een enorme stimulans gegeven aan de 
ontwikkeling van methoden voor zowel de technische 
recherche als het laboratorium zelf. Een nauwe 
samenwerking tussen deze twee instanties is noodza-
kelijk daar een correcte analyse op het laboratorium 
dikwijls &leen mogelijk is indien ook het verzamelen 
van de sporen of het nemen van de monsters correct 
is uitgevoerd. 

In bijlage II is een lijst van sporen opgenomen, die 
door het GL kunnen worden onderzocht. Len 
beschrijving van het grote scala aan methoden en 
technieken om sporen te onderzoeken lijkt in dit 
verband niet zinvol. De invloed van technology op dit 
terrein wordt door de bijlage al voldoende aange-
toond. 

In dit verband dient ook de geweldige invloed van 
de automatisering te worden genoemd. Niet alleen bij 
het GL, maar vooral ook bij de recherche-instanties. 
Het voert echter te ver om at de in deze sector 
spelende ontwikkelingen te beschrijven. Dat zou op 
zichzelf al een artikel opleveren. In dit veld kan de 
CTA een rol spelen. Men kan daarmee bevorderen 
dat nieuwe technische mogelijkheden sneller 
beschikbaar komen voor en beter afgestemd zijn op 
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de behoeften van de gebruikers. Voorbeelden zijn: 
- Nieuwe, eenvoudiger te bedienen, meetmethoden 
en -instrumenten ten behoeve van de opsporing op 
lokatie van milieucriminaliteit. Uit de literatuur blijkt 
dat er veel onderzoek gedaan wordt op het gebied 
van de chemische en optische micro-sensoren. Door 
koppeling aan een chip kan men met deze micro-
sensoren in principe zeer handzame apparatuur 
ontwikkelen voor gebruik in het veld. Hoewel er aan 
de technische voorwaarden voor nieuwe produkten 
wordt voldaan, zijn deze produkten voor het aange-
geven doel echter nog niet voorhanden. Gepoogd zal 
worden om de vraagkant te organiseren (VROM, 
RIVM, RIZA, Havenbedrijf Rotterdam, GL en 
dergelijke) met het doel de ontwikkeling van het 
nieuwe instrumentarium te bevorderen. Dit gremium 
zou bij voorbeeld zijn diensten kunnen bewijzen aan 
iemand die monoclonale antilichamen als indicatoren 
voor toxische stoffen in het milieu wil gaan ontwik-
kelen. 
- Visuele satelliet-waarneming. Het is niet uitgesloten 
dat in de toekomst een volledig dekkend systeem 
voor visuele satellietwaarneming zal worden ge1ntro-
duceerd. Daarmee worden vermoedelijk verplaat-
singen van grote voorwerpen (containers, boten en 
vrachtwagencombinaties) traceerbaar. De mogelijke 
toepassing van een dergelijk systeem voor de 
opsporing van gestolen voorwerpen moet worden 
onderzocht, terwij1 in dit stadium de beinvloeding 
van deze ontwikkelingen zeker nog tot de mogelijk-
heden behoort. 
- Meting van het aardmagnetisch veld met het oog op 
het opsporen van grote stalen voorwerpen 
(containers, vaten) op een reeds afgedekte vuilstort-
plaats. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht wordt 
daarnaar, in opdracht van een ingenieursbureau, 
onderzoek gedaan. 
- Mogelijke toepassing van een 'smart card' ten 
behoeve van de handhaving van de verkeerswet-
geving. De invoering van een dergelijke techniek (de 
smart card hoeft niet per se samen te vallen met het 
nummerbord) maakt de snelle, effectieve en efficiente 
opsporing van veel overtredingen van de verkeerswet-
geving mogelijk. Automatische controle op onder 
andere maximumsnelheid, wegenbelasting, verze-
kering, kentekenregistratie, door rood licht rijden, 
parkeren en gebruik van de vluchtstrook behoren 
technisch gezien tot de mogelijkheden. Dit betekent 
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tevens dat de automatische inning van boetes tot de 
mogelijkheden behoort. Een vooronderzoek naar de 
mogelijke consequenties van de invoering van een 
dergelijke techniek wordt uitgevoerd. Hieraan heb ik 
een apart artikel in dit nummer gewijd. In dit 
voorbeeld van CTA behoort een optimale afstemming 
van de techniek op de behoeften van de vraagzijde tot 
de mogelijkheden. 

Vervo!ging en berechting 

De belangrijkste technologische beinvloeding van 
deze twee schakels uit de strafrechtelijke keten, 
bestaat uit de invoering van de automatisering via het 
zogenaamde Compas-project. Naar de externe 
effecten van de invoering van Compas is een 
TA-onderzoek uitgevoerd door de Nederlandse 
Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek. 
Daarover is gerapporteerd aan het parlement. 

Verder kan onderzoek worden gedaan naar de 
ontwikkeling van expertsystemen. Met behulp van 
een expertsysteem probeert men de kennis op het 
gebied van een toegepaste wetenschap zodanig te 
structureren dat deze voor manipulatie via een 
computer toegankelijk wordt, met het doel daarmee 
reek problemen op te lossen. Toepassing vindt onder 
andere al plaats in de medische wereld, in het 
bijzonder in de diagnostische hoek. 

Het ideaal is natuurlijk een systeem dat op basis 
van de ingevoerde gegevens een juridische beslissing 
produceert. Niet te verwachten is, dat rechterlijke 
uitspraken zo tot stand zullen komen. Daarvoor 
bestaan er te veel moeilijkheden die inherent zijn aan 
de gehanteerde juridische beginselen in Nederland. 
Vermoedelijk zijn deze onoplosbaar. 

Voorbeelden van dergelijke moeilijkheden zijn: 
— De specifieke context van een situatie. Deze kan 
moeilijk worden ingevoerd in het computerpro-
gramma. 
— De ervaringswereld van de rechter, die een rol 
speelt bij de bepaling van wat juridisch relevant is. 
— De mogelijkheid van een oorspronkelijke, niet te 
voorziene wetsinterpretatie door de rechter. 
— De dikwijls `vage' begrippen die worden gehan-
teerd. Deze vragen om een nadere interpretatie. 
— De vele uitzonderingssituaties in combinatie met de 
`vage' begrippen. 
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— De morele en politieke elementen die dikwijls in de 
rechtspraak zijn besloten. 

In het werkdocument W16 van de nota Normveran-
dering en artificiele intelligentie (Denis, Hofman e.a., 
1990), waaraan ook het bovenstaande is ontleend, 
wordt dan ook betoogd dat een expertsysteem alleen 
kan slagen indien het voor een erg specifieke taak en 
gebruikersgroep is ontwikkeld. Voorbeelden die 
werden genoemd zijn: 
— Uitvoering bijstandswet. 
— Uitvoering ontslagrecht. 
— Alimentatieberekeningen. 
— Zoeksystemen ten behoeve van het zoeken in 
bestanden met jurisprudentie en wetgeving. 
— Adviessystemen ten behoeve van rechtswinkels, 
bureaus voor rechtshulp, instituten sociale raads-
lieden, enzovoort. 

In dit document wordt ook geconstateerd dat 
ontwerpers van dergelijke systemen (soms impliciete) 
politieke keuzes maken en interpretaties kiezen, die 
van invloed zijn op de uitkomsten van het systeem. 
Ook brengen automatisering en het gebruik van 
'sophisticated' technische systemen bewijsvoerings-
en aansprakelijkheidsproblemen met zich mee. 

In dat verband rijzen veel vragen. In hoeverre kan 
in een computer magnetisch opgeslagen informatie 
als overtuigend bewijs dienen? Wie is er aansprakelijk 
voor het advies dat door een expertsysteem zal 
worden uitgebracht? Hoe wordt vastgesteld wie 
aansprakelijk is voor het falen van ingewikkelde 
technische systemen, zoals die welke in gebruik zijn 
bij sommige moderne produktieprocessen of in 
ziekenhuizen: de ontwerper, de leverancier, de 
gebruiker, de onderhoudsmonteur, de computerpro-
ducent? Rechters en officieren van justitie zullen zich 
in de toekomst steeds meer moeten verdiepen in de 
technische achtergronden van de door hen behan-
delde zaken, daar deze een afspiegeling vormen van 
de technische ontwikkelingen in de maatschappij. Om 
het noodzakelijke inzicht op peil te kunnen houden, 
zal technisch georienteerd nascholingsonderwijs 
moeten worden aangeboden. 

Tenuitvoerlegging 

Ook gevangenissen maken gebruik van technology, 
in verband met de vereiste beveiliging en 
duurzaamheid. Nieuwe materialen en verdergaande 
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toepassing van beveiligingssystemen zullen een rol 
gaan spelen. Apparatuur voor de controle van urine 
op drugs zal vermoedelijk ook in Nederlandse gevan-
genissen zijn intrede doen. Gecombineerd met de in 
ontwikkeling zijnde medicijnen tegen drugsverslaving 
zal dit een nieuw perspectief voor het gevangenis-
wezen openen. Verder wordt in het buitenland 
geexperimenteerd met vormen van huisarrest, die met 
telematica worden gecontroleerd (telematica dat wit 
zeggen de combinatie van telecommunicatie en infor-
matica). 

Criminaliteitsgerichte TA 

Zoals gezegd, heeft de strategische TA ten doel 
informatie te genereren over ontwikkelingen in de 
technology en, daarmee samenhangend, in de 
maatschappij, die voor de strategie-ontwikkeling van 
een bepaalde sector, bij voorbeeld de justitiele, van 
belang zijn. Vooral op het terrein van de genetische 
technologie en de telematica zijn 'assessments' nodig, 
vanwege de verwachte ingrijpende ontwikkelingen 
binnen die vormen van technologie. Om snel enig 
inzicht te krijgen in die gebieden kan men in eerste 
instantie volstaan met een in omvang beperkte vorm 
van TA: micro-assessments. Afhankelijk van de 
uitkomsten hiervan kan men overwegen alsnog 
macro-assessments uit te voeren. 

De constructieve TA heeft een aanpassing van een 
in ontwikkeling zijnde technology aan de behoeften 
van de sector tot doel. Actuele voorbeelden van 
ontwikkelingen, waarnaar op dit moment verken-
ningen worden uitgevoerd: 
— De smart card als middel tot handhaving van de 
verkeerswetgeving. 
— De handzame meetapparatuur voor de opsporing 
van milieuvervuiling; 
— De visuele satellietwaarneming; 
— De medicijnen tegen drugsverslaving. 
Nadere prioriteiten zullen nog moeten worden 
gesteld. 

Naast het uitvoeren van assessments dient ook 
aandacht geschonken te worden aan de ontwikkeling 
van de TA-methoden en -technieken. Gezien het feit 
dat er op het terrein van de strategische TA al een 
redelijke ervaring bestaat en daarover dus literatuur 
beschikbaar is, zal vooral de constructieve TA in dit 
verband aandacht behoeven. Ten eerste omdat dit een 
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recente ontwikkeling is, die dus nog om methodolo-
gisch onderzoek vraagt, maar ook omdat het karakter 
van deze vorm van TA tot heel concrete resultaten zal 
leiden, bij voorbeeld produkten en systemen of 
normen waaraan deze moeten voldoen. 

Ook in de milieusector krijgt de constructieve TA 
nu aandacht onder de noemer `schone technologie'. 
Het doel is dan het ontwikkelen van alternatieve 
produktieprocessen die geen of minder milieuver-
vuiling veroorzaken. 

Naast de assessments op het terrein van de strate-
gische TA en de constructieve TA en het onderzoek 
naar de TA-methoden en -technieken, kan men ook 
nog zoiets als TA-ondersteunend onderzoek onder-
scheiden. De uitkomsten van dit laatste type 
onderzoek zouden van betekenis kunnen zijn bij de 
uitvoering van assessments. Zo zou een goede analyse 
van het criminele proces kunnen leiden tot een 
systeembeschrijving van dat proces (een allereerste 
aanzet daartoe is hier opgenomen in de paragraaf 
over preventie). Alle materiele en immateriele 
factoren die van invloed zijn op het criminele proces, 
kunnen dan in hun onderlinge samenhang worden 
beschouwd. 

Wanneer men inziet dat bepaalde vormen van 
technology een bepaald type organisatie behoeven, 
kan men zich afvragen of criminelen in Nederland al 
in staat zijn dergelijke organisaties op te zetten en te 
leiden. Zo niet, wat zijn de omstandigheden 
waaronder dat eventueel later wel kan gebeuren? Hoe 
is de situatie in dit opzicht in het buitenland? Zijn 
daar al criminelen, die sterk innovatief bezig zijn? 
Bestaan daar al vormen van kennisintensieve 
criminele massa- en procesproduktie? Bestaan daar al 
criminele research- en development-activiteiten? Op 
deze vragen is alleen met grondig onderzoek een 
antwoord te krijgen. Van die antwoorden hangt het af 
of bepaalde verwachtingen over het mogelijk gebruik 
van een bepaalde technology (bij voorbeeld 
genetische manipulatie) door criminelen al of niet 
kunnen uitkomen. 

Nabeschouwing 

Bovenstaande opsomming van de mogelijkheden 
van en de problemen bij de toepassing van nieuwe 
vormen van technology op justitieel gebied is verre 
van volledig. Zo zijn ethische vraagstukken, zoals die 
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onder meer een rol zullen gaan spelen bij de verdere 
ontwikkeling van genetische manipulatie, hier niet 
aan de orde geweest. Ook de inhoudelijke invals-
hoeken van departementen als Landbouw en Visserij, 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, Verkeer en Waterstaat en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zijn niet behandeld. lk heb echter 
ook niet de bedoeling gehad om volledig te zijn, maar 
om inzicht te geven in de breedte van het thema en 
de relevantie van technology voor het recht. 

Een ander aspect dat geen aandacht heeft gekregen 
is de wederzijdse beinvloeding van recht en 
technology. Vooral bij het ministerie van Econo-
mische Zaken bestaat veel belangstelling voor dit 
subthema vanuit de economische invalshoek. 
Enerzijds leidt nieuwe technology tot nieuwe 
wetgeving, maar anderzijds kan wetgeving ook 
nieuwe technische ontwikkelingen bevorderen of 
tegenwerken (zie Dommering in dit nummer). 

Ook het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen heeft belangstelling voor het thema techno-
logie en recht. Daar wordt het thema gesignaleerd als 
een van de multidisciplinaire onderzoekthema's, die 
gezien de maatschappelijke relevantie ervan een rol 
zou moeten spelen in het nationale wetenschaps-
beleid. 

Afgezien van het beleid met betrekking tot infor-
matie-technologie is er op het departement van 
Justitie altijd weinig belangstelling geweest voor 
technologiebeleid. Sinds kort is daar gelukkig veran-
dering in gekomen. Het afgelopen jaar is besloten tot 
deelname aan het Interdepartementaal Overleg 
Technologiebeleid, is een verkenning afgerond naar 
de ontwikkeling van de criminaliteitsgerichte TA, is 
in samenwerking met het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat een vooronderzoek begonnen naar de 
mogelijke consequenties van de eventuele invoering 
van een smart card ten behoeve van de handhaving 
van de verkeerswetgeving en is een Stuurgroep 
Technologiebeleid ingesteld. Uitbreiding van de 
activiteiten op het terrein van het technologiebeleid 
bij Justitie is echter nog wenselijk. Aan de geexplici-
teerde relaties tussen technologie en recht zijn 
daarvoor voldoende argumenten te ontlenen. 

Impliciet is het bovenstaande een pleidooi voor de 
ontwikkeling van een samenhangend Justitie-techno-
logiebeleid, gebaseerd op technology assessment. De 
relevantie van technology en TA voor het recht is in 
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Bijlage I 

Lijst met wet- en regelgeving waarvan op grond van 
de titel wordt verondersteld dat deze aan technology 
is gerelateerd. 

IJkwet 
Schepenwet 
Waarborgwet 
Wet op de dierproeven 
Hinderwet 
Stoom wet 
Wet wapens en munitie 
Veiligheidswet 
Waterleidingwet 
Landbouwkwaliteitswet 
Wegenverkeerswet 
Besluit alcoholonderzoeken 
Bestrijdingsmiddelenwet 
Kernenergiewet 
Wet gevaarlijke stoffen 
Vleeskeuringswet 
Warenwet 
Luchtvaanwet 
Plantenziektenwet 
Wet op de geneesmiddelenvoor- 
ziening 
Wet op sera en vaccins 
Wet op menselijk bloed 
Wet op de medische hulpmid-
delen 
Wet inzake bloedtransfusie 
Opiumwet 
Rijtijdenwet 
Accijnswetgeving 
Mijnwet 
Milieuwetgeving 
Wet inzake gevaarlijke werktuigen 
Diergeneesmiddelenwet 
Meststoffenwet 
Regelen inzake de bescherming 
van oorspronkelijke topografieen 
van halfgeleiderprodukten 
Electriciteitswet 
Telegraaf- en telefoonwet 
Silicose wet 
Wet medische farmacope 
Zaaizaadwet en plantgoedwet 
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Bijlage II 

Lijst van sporen 

— algemene vlekken 
— band- en wielsporen 
— bedwelmende middelen 

— bloed (diverse vormen) 
— bloedspatten-patroon 
— botanisch materiaal 
— brandversnellers 
— buitsporen 
— chemicalien 
— chemische (neven)produkten 
— documenten/geld/sieraden 
— doordrukschrift 
— elektronische componenten 
— explosieven 
— faeces 
— glas 
— glijmiddelen 
— gloeilampen 
— grond 

— grondstoffen voor explosieven 
— haren 
— hulzen 
— in- en uitschot 
— inkt 
— keukensporen 
— kogelresten 
— kogels 
— kruitslijm 
— kunststoffen 
— lichaamsvochten niet zijnde bloed 
— lijkdelen 
— lijm 
— lucifers 
— make up/toiletartikelen 
— materiaalbreuken 
— medicijnen 
— metaaldeeltjes 

— motor- en chassisnummers 
— nagelvuil 
— ontledingsprodukten van 
kunststoffen 
— ontstekingsmechanismen 
— papier 
— peuken 
— plakband 
— rubberhandschoenen 
— schiethand-/schietwang sporen 
— schotsporen 
— schrift (machine, hand) 
— schroeiplekken 
— souches 
— speeksel 
— sperma 
— sporen van maizena, talk, ed. 
- steek- en slagwapens 
— tachograafschijven 
— technische brandoorzaken 
(sporen van) 
— tectyl 
— touwen, koorden, knopen 
— urine 
— vaginale epitheelcellen 
— verdovende middelen 
— verf/lak 
— verpakkingsmateriaal 
— vet 
— vezels 
— vingerafdrukken 
— voetafdruk 
— vuurwapens 
— weefsels 
— werktuigen 
— werktuigsporen/moeten/krassen 
— zweet 
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De smart card ter 

handhaving van de 

verkeerswetgeving 

ir. G.J. de Raaf* 

lnleiding 

Het idee om een verkennend onderzoek te laten 
uitvoeren naar het gebruik van de smart card voor de 
handhaving van de verkeerswetgeving, is ontstaan 
naar aanleiding van de discussie rond de invoering 
van een systeem van automatische tolheffing. Het 
gebruik van de smart card in dat systeem is in enkele 
opzichten vergelijkbaar met het gebruik van de smart 
card in de hieronder beschreven toepassing. 

De wenselijkheid van het onderzoek werd vooral 
bepaald door bestaande problemen als de massale 
overtreding van de maximumsnelheid, de fraude met 
nummerborden, het geknoei met de tachograaf en het 
fout parkeren. Ook voor nieuwe problemen die bij 
voorbeeld kunnen ontstaan als gevolg van het creeren 
van speciale rijstroken voor carpoolers', kan het 
onderzoek mogelijk oplossingen bieden. Uiteraard 
kunnen combinaties met andere toepassingsmogelijk-
heden worden overwogen, zoais de controle op door 
rood licht rijden, uitvoering APK en betaling wegen-
belasting en verzekering. In principe behoort ook de 
combinatie met de eventuele elektronisch werkende 
vervanging van de huidige tachograaf tot de mogelijk-
heden. 

Het doel van dit artikel is inzicht te verschaffen in 
de werking van een elektronisch systeem ten behoeve 
van de handhaving van de verkeerswetgeving en in 
een aantal aspecten die bij de eventuele ontwikkeling 
van een dergelijk systeem de aandacht zullen vragen. 
Uiteraard zullen ook de mogelijke voor- en nadelen 
ten opzichte van de huidige situatie worden 
besproken. 

* De auteur is raadadviseur Technology Assessment bij het 
ministerie van Justitie. 
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De technische en niet-technische consequenties van 
het gebruik van de smart card c.q. het elektronische 
label (gemakshalve wordt verder alleen de smart card 
genoemd) ten behoeve van de boven genoemde .  
doelen, kan men het beste verduidelijken door een 
mogelijk scenario te schetsen. De hieronder uit te 
werken gedachtengang was aanleiding voor het 
uitvoeren van een verkennend onderzoek. De inhoud 
daarvan zal beknopt worden weergegeven. Tot slot 
zal het geheel nog eens in een lange termijn-
perspectief worden geplaatst. 

Mogelijk scenario 

Beschrijving smart card 

Er wordt uitgegaan van het idee dat elke auto 
wordt voorzien van een zogenaamde smart card. Een 
smart card is in feite een complete, zeer kleine 
computer. De standaard-afmetingen volgens de 
ISO-norm zijn 5,4 x 8,6 cm. Tegenwoordig verloopt 
de communicatie tussen smart card en hoofdcom-
puter via een direct contact. Er bestaat echter ook een 
zogenaamde contactloze kaart die werkt met behulp 
van een microgolfverbinding (dus een ontvang- en 
zendfaciliteit bevat) en zowel met als zonder batterij 
kan worden uitgevoerd. De smart card kan dan in 
principe communiceren met in het wegdek aange-
brachte `antennes', vergelijkbaar met de lussen die nu 
al door Rijkswaterstaat voor verschillende doeleinden 
zijn aangelegd (onder andere in combinatie met een 
fotocamera ten behoeve van snelheidscontroles). 

Om de smart card zonder batterij te laten werken, is 
er, afhankelijk van de afstand tot de antenne, al of 
niet een zendvergunning nodig. In dat geval kan de 
smart card van het voertuig de benodigde energie 
ontvangen uit de radiogolven afkomstig van de 
antennes. Dit type kaart is ongevoelig voor vuil en 
trillingen. De optimale plaats moet overigens nog 
worden bepaald: onder aan de auto, in het 
nummerbord of zichtbaar achter de voorruit. 

De smart card kan op drie verschillende manieren 
worden gebruikt, namelijk als identificatie-middel, als 
geheugen en als `rekentuig'. Met deze laatste 
toepassing kan de in het geheugen opgeslagen infor-
matie ook nog worden bewerkt. De keuze uit deze 
mogelijkheden wordt bepaald door het doel dat men 
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met de smart card voor ogen heeft. Door middel van 
encryptie kan men de gegevens in de smart card 
afdoende beveiligen. 

Afgifie smart card 

De smart card kan zowel centraal als decentraal 
worden verstrekt en eventueel gemonteerd. De 
verstrekkende instantie controleert bij voorbeeld op 
de correctheid van de aankoopkwitantie en het regis-
tratiebewijs en op betaling van belasting, verzekering 
en boetes. Alle betalingen moeten zijn verricht 
voordat de smart card wordt verstrekt. Ook controle 
op motor- en chassisnummer moet ter plekke 
mogelijk zijn om te voorkomen dat gestolen auto's 
kunnen worden voorzien van een nieuwe smart card. 
Garages zullen dus moeten beschikken over speciale 
cards om auto's bij de verstrekkende instantie te 
kunnen laten aanbieden. (Vergelijk de groene 
nummerplaten.) Tweedehands auto's kunnen oak 
worden aangeboden door de laatste eigenaar die een 
overdrachtsverklaring invult en een vrijwaringsbewijs 
meekrijgt. 

Toepassing van de smart card 

De autokaart kan een belangrijke rol gaan spelen 
bij een aantal verkeersaangelegenheden. Men kan in 
dit verband twee soorten controles op overtredingen 
onderscheiden, namelijk overtredingen die het gevolg 
zijn van verkeerd gedrag van de bestuurder en 
overtredingen van de verplichtingen die gebonden 
zijn aan het voertuig. 

In de eerste categorie vallen controles op 
maximumsnelheid, door rood licht rijden, fout 
parkeren of overschrijding van de maximum-
parkeertijd en rijden op de vluchtstrook. Deze 
overtredingen zijn plaatsgebonden en dienen dus ter 
plekke te worden geconstateerd. In de tweede 
categoric gaat het om controles op de betaling van 
wegenbelasting en verzekering en op de uitvoering 
van de APK-keuring. Deze overtredingen zijn niet 
plaatsgebonden. 

Hoewel tolheffing op wegen bier niet zal warden 
besproken, omdat een daarvoor bestemd systeem niet 
bedoeld is voor de rechtshandhaving, is het wel nuttig 
crop te wijzen dat een smart card-systeem oak 
daarvoor bruikbaar is. Oak het registreren van 
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parkeertijden en het automatisch innen van parkeer-
gelden behoren tot de mogelijkheden. De controle op 
de maximumsnelheid zou er als volgt kunnen gaan 
uitzien. 

Er zijn twee . lussen nodig om de snelheid te meten 
en een `antenne' om te communiceren met de smart 
card. Fotocamera's zijn dan overbodig. De gegevens 
die via de lussen en de antenne zijn verkregen, 
worden doorgestuurd naar een computer die deel 
uitmaakt van een landelijk netwerk. Indien een 
overtreding wordt geconstateerd, worden de gegevens 
in de computer opgeslagen, anders niet. Indien 
gewenst, kan men zelfs automatisch de boetes 
vaststellen en deze automatisch innen. Het automa-
tisch innen van boetes wordt overigens al door een 
Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 geoor-
loofd geacht (zie NRC Handelsblad, 1 november 
1991). De Wet Mulder legt aan deze optie echter nog 
wel enige beperkingen op. 

Wordt de boete niet voldaan, dan kan men de code 
van de betreffende auto ter signalering in het systeem 
opnemen. Door geregeld te controleren met behulp 
Van een auto, voorzien van een computer die via een 
radioverbinding is gekoppeld aan het netwerk, kan 
men wanbetalers die een bepaalde antenne pas .seren, 
aanhouden. De bestuurder mag doorrijden als hij of 
zij de boete met opslag direct betaalt. In het andere 
geval wordt de auto in beslag genomen. 

Tegelijkertijd kan bij dezelfde antenne worden 
vastgesteld of bij een auto de kaart ontbreekt, een 
gestolen kaart wordt gevoerd of de auto gestolen is. 
Directe actie van de ter plekke aanwezige politie is 
ook dan mogelijk. Op vergelijkbare wijze kunnen de 
overige plaatsgebonden overtredingen worden 
behandeld. 

Overigens is ook een andere technische uitvoerings-
optie denkbaar. Men kan bij voorbeeld de smart card 
ook de overtredingen laten registreren en deze infor-
matie alleen op bepaalde plaatsen laten uitwisselen 
met de hoofdcomputer of laten verzenden naar de 
politie-auto. Voor controle op de niet aan een plaats 
gebonden overtredingen zijn extra voorzieningen 
nodig om de benodigde gegevens in de smart card in 
te voeren. Veel hangt af van het feit of de kaart al 
dan niet aan de auto wordt verankerd. Aan een losse 
kaart kan men op verschillende plaatsen eenvoudig 
extra informatie toevoegen (Gemeentehuis, belasting- 

De smart card 65 



kantoor, kantoor van verzekeringsmaatschappij, 
enzovoort). 

Bij een vast gemonteerde kaart zal men de auto 
moeten meenemen. Een centrale instantie voor alle 
handelingen is dan efficienter. Het ontbreken van een 
van de verplichte gegevens kan met een `antenne' 
worden gesignaleerd, waarna de overtreding aan de 
computer wordt doorgegeven. De afhandeling is 
verder identiek aan die bij de controle op snelheid. 
Deze nieuwe manier om administratieve gegevens te 
controleren, lijkt efficienter dan de huidige controle 
op papieren, omdat auto's die aan de eisen voldoen, 
niet worden aangehouden. 

Voor- en nadelen 

De voordelen kunnen als volgt worden samengevat: 
- Automatische controles en gegevensverwerking. 
- Foto-camera's en parkeermeters zijn niet meer 
nodig. 
- Instelbare pakkans. In principe kan elke 
overtreding op elke daarvoor bestemde 4 antenne' 
worden vastgesteld. Een pakkans van honderd 
procent leidt echter waarschijnlijk tot een 
onhoudbare situatie. Om dat te voorkomen, zou men 
een selectief beleid kunnen voeren. Mogelijkheden 
daartoe zijn dat de computer zelf random bepaalt op 
welke plaatsen zal worden gecontroleerd of dat op . 
bepaalde onveilige wegen wel met een pakkans van 
honderd procent wordt gewerkt. 
- Automatische inning van boetes en parkeergelden. 
Door een automatische inning van boetes zou een 
op stuk'-beleid overigens praktisch worden verwe-
zenlijkt. 
- Verhoging van de opbrengst van boetes door 
effectievere controle en automatische inning. 
- De zeer effectieve controle op snelheid zou 
snelheidsbegrenzers wel eens overbodig kunnen 
maken (meer vrijheid in het buitenland; acceleratie-
vermogen blijft altijd beschikbaar). 
- De gegevens uit de computer kunnen ook worden 
gebruikt voor toepassing in een zogenaamd punten-
systeem (recidivisten worden zwaarder gestraft). 
- Een efficientere aanhouding van auto's: alleen die 
auto's worden aangehouden, die door het systeem 
zijn gesignaleerd. 

Een belangrijk nadeel is het mogelijke gevoel dat 
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'big brother is watching you'. In dit verband moet 
worden vermeld dat het technisch mogelijk is een 
gesignaleerde auto met behulp van alle aan de 
centrale computer gekoppelde antennes te volgen 
door Nederland. Dit betekent een grote vooruitgang 
voor de opsporing van gestolen auto's en auto's die 
bij voorbeeld zijn gebruikt bij kidnapping, moord of 
beroving, maar de wetenschap dat jets dergelijks in 
principe in zo'n nieuw systeem kan worden gereali-
seerd, zal sommige mensen huiverig maken. Door een 
privacy-reglement (zie hieronder) en adequate 
technische oplossingen kan er echter voor worden 
gezorgd dat gegevens van wetsovertreders uitsluitend 
bekend worden bij de daarvoor aangewezen 
instanties. 

Mogelijke algemene problemen 

Het eerste algemene probleem is de complexe 
materiele infrastructuur die nodig is: smart cards, 
lussen, antennes, computers en overige elektronica en 
netwerken. Belangrijk daarbij is ook het antwoord op 
de vraag of het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
zijn lussen-infrastructuur wil en kan integreren in de 
eventuele toekomstige infrastructuur van Justitie. 
Onbekend is of vergelijkbare technische systemen al 
bestaan. 

De mogelijk omvangrijke databestanden en de 
daarmee uit te voeren handelingen hoeven geen 
probleem te vormen. Ervaring met omvangrijke 
administratieve databestanden bestaat al, bij 
voorbeeld bij de Girodienst. Een goede samen-
werking met de wegbeheerder en in het bijzonder met 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat is essentieel. 
Internationale afstemming is wellicht wenselijk. 

Mogelijke juridische problemen 

Een belangrijk juridisch probleem betreft de 
privacy. Nagegaan moet worden of de huidige 
wetgeving voldoende garanties biedt voor een 
zorgvuldig gebruik van de gegevens. Een tweede 
juridisch probleem is de bewijskracht van de langs 
elektronische weg tot stand gekonien en in digitale 
vorm magnetisch vastgelegde informatie. In de 
huidige situatie is de waardering van het bewijs van 
de uit een computer verkregen informatie overgelaten 
aan het oordeel van de rechter. Mogelijk zijn er 
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aanvullende wettelijke voorzieningen nodig. 
Ook de rechtsbescherming moet in het eventueel te 

ontwikkelen systeem voldoende zijn gewaarborgd. 
Toepassing van de Wet Mulder is daartoe een 
mogelijkheid. Deze zou de mogelijkheden van een 
dergelijk systeem echter niet maximaal benutten. Ook 
hier is nadere studie nodig. 

Een ander probleem betreft buitenlandse auto's en 
lease-auto's. De problematiek van lease-auto's is op 
zichzelf niet uniek. Daarvoor zijn ook in de huidige 
wetgeving voorzieningen getroffen. Buitenlandse 
auto's vragen speciale aandacht. In principe is het 
mogelijk dat deze tegen een vergoeding worden 
voorzien van een smart card, waarmee ook zij aan de 
controles worden onderworpen. Vermoedelijk komt 
een kaart niet veel duurder uit dan het Zwitserse 
vignet (het toelatingsbewijs voor Zwitserse autosnel- 
wegen). De organisatorische consequenties zijn echter 
nog volstrekt onduidelijk. Uiteraard zal ook aandacht 
moeten worden besteed aan de fraude-gevoeligheid 
van het eventueel te ontwikkelen systeem. 

Verkennend onderzoek 

Door het ministerie van Justitie is het initiatief 
genomen om, in samenwerking met het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, een verkennend onderzoek 
naar het hierboven geschetste systeem te laten 
uitvoeren door Intercai BV te Utrecht. Dit bedrijf is 
geselecteerd op grond van het feit dat het in opdracht 
van Economische Zaken een technologieverkenning 
naar `chipcards' heeft uitgevoerd en heeft bijgedragen 
aan de projecten Rekening Rijden/Tolheffen en 
Monitoring van het ministerie van Verkeer en Water-
staat. 

Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen: 
— De schets van een handhavingssysteem waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de smart card. 
— De ontwikkeling van een visie door samenwerking 
tussen de ministeries van Justitie en Verkeer en 
Waterstaat met betrekking tot de technische 
uitvoering van het systeem, zodat een optimale 
afstemming en samenwerking tussen deze ministeries 
kan worden bereikt. 
— De inventarisering van de technische en 
niet-technische voor- en nadelen van het geschetste 
systeem. 
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— De inventarisatie van de problemen die om een 
oplossing vragen voordat een dergelijk systeem kan 
functioneren; hierbij wordt onder andere gedacht aan 
juridische, organisatorische, politieke en technische 
problemen. 
— De verwachting omtrent de haalbaarheid van een 
dergelijk systeem. 
— De inventarisatie op beperkte schaal van relevante 
ontwikkelingen in het buitenland en van ervaringen 
waaruit in Nederland lering kan worden getrokken. 
— De verwachting.van de consequenties van het 
gebruik van persoonsgebonden versus voertuigge-
bonden kaarten of labels. 
— Het geven van een eerste ruwe schatting van de 
financiele consequenties van het opzetten en exploi-
teren van het handhavingssysteem. 

Alle drie de betrokken instanties zullen hun 
specifieke deskundigheden aanwenden in het project. 
Justitie zorgt voor deskundigheid op het gebied van 
de wet- en regelgeving in relatie tot de auto en van de 
juridische status van elektronische informatie. 
Verkeer en Waterstaat brengt zijn deskundigheid in 
op het terrein van de bestaande en in ontwikkeling 
zijnde relevante infrastructuren. Intercai beschikt over 
de aan de smart card gerelateerde expertise. Het 
eindresultaat zal onder andere een basisscenario 
omvatten en aanbevelingen over de haalbaarheid 
daarvan. 

Nabeschouwing 

Het zou onjuist zijn te menen dat de hier 
beschreven ontwikkeling volledig op zichzelf staat. 
Ten eerste past zij in een trend om voor maatschap-
pelijke problemen die een gevolg zijn van de nog 
steeds toenemende verspreiding van de techniek in 
onze samenleving, ook technische oplossingen te 
bedenken. In het beschreven scenario zullen de 
bestuurders van het nog steeds groeiende aantal 
auto's in Nederland frequenter en sneller geconfron-
teerd kunnen worden met hun overtredingen. Een 
vergelijkbaar resultaat met de huidige technische 
middelen kan alleen worden behaald door een 
enorme uitbreiding van de politie. 

Ten tweede sluit het beschreven scenario aan bij 
het scala aan technische ontwikkelingen op het 
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gebied van verkeersbeheersing. Het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat ontwikkelt allerlei 
telematica-toepassingen met het doel het aantal 
ongelukken op de weg te verminderen en de 
capaciteit van het wegennet te vergroten. Het basis-
systeem om dit doel te bereiken noemt men 
'monitoring', het continu en volautomatisch meten 
van de verkeersstromen. Op basis daarvan zijn of 
worden instrumenten ontwikkeld om de genoemde 
doelen te bereiken, zoals verkeerssignalering, toerit-
dosering, 'tidal flow' (waarbij het aantal beschikbare 
rijstroken varieert afhankelijk van het verkeers-
aanbod), wisselbewegwijzering en voertuig-informa-
tiesystemen. 

Overigens zullen de genoemde ontwikkelingen in 
de verre toekomst wel weer achterhaald worden door 
nieuwe ontwikkelingen. Futuristen beschrijven 
systemen waarmee snelheid en remafstand van auto's 
op snelwegen volledig automatisch worden geregeld. 
Zelfs automatische besturing zou tot de mogelijk-
heden behoren. Ook is een trendbreuk denkbaar, die 
de maatschappij zal dwingen over te gaan tot een 
systeem, waarin het openbaar vervoer een hoofdrol 
zal spelen. 

Deze mogelijke ontwikkelingen liggen echter in een 
zo verre toekomst, dat men toch zal moeten proberen 
de problemen die het huidige verkeer veroorzaakt, 
met de nu voorhanden middelen effectief en efficient 
aan te pakken. Hopelijk laten de resultaten van het 
lopende onderzoek zien, dat het onderzochte systeem 
daaraan een reele bijdrage kan leveren. 
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Technische recherche en 

technologische vooruitgang 

R.J. Schrok* 

In dit artikel worden aspecten van veranderingen in 
het werk van de recherche bij de Nederlandse politie 
belicht, die door technologische ontwikkelingen zijn 
veroorzaakt. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht 
besteed aan de technische recherche. Zoals de naam 
reeds aangeeft, speelt in deze tak van dienst techniek 
een belangrijke rol. 

De technologische vooruitgang heeft geleid tot drie 
soorten veranderingen in het opsporingswerk: veran-
deringen in de hulpmiddelen die de crimineel ten 
dienste staan, veranderingen in de technologische 
voorzieningen waarmee criminelen worden gecon-
fronteerd bij hun verrichtingen en veranderingen in 
de hulpmiddelen die ter beschikking staan van de 
(technisch) rechercheur. 

Technologie voor criminelen 

De technologie kan de politie helpen bij de 
uitoefening van haar taak, maar kan ook een 
geduchte tegenstander zijn die haar vaak voor 
problemen stelt, waarop nog geen antwoord is 
gevonden. De politie heeft veelal een technologische 
achterstand. Zij raakt pas op de hoogte van het 
gebruik van bestaande of nieuwe technische hulpmid-
delen door criminelen, na bij voorbeeld een 
aanhouding of een gepleegd feit. De gebruikte 
technieken stellen haar bij onderzoeken vaak voor 
verrassingen. 

Zo roept het draadloos en op afstand tot 
ontploffing brengen van een springlading om 
goederen te vernielen opsporingstechnisch vele 
vragen op. Op de plaats van het delict zal moeten 

* De auteur is verbonden aan de Vakgroep techniek van de 
Rechercheschool te Zutphen. 
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worden onderkend dat gebruik werd gemaakt van 
bijzondere technologische hulpmiddelen. Mede door 
4e aangerichte vernielingen is dit vaak slechts 
mogelijk na een nauwgezet, langdurig en minutieus 
onderzoek door deskundigen op dit gebied. Het 
ontdekken van de plaats waar de detonatie heeft 
plaatsgevonden, zal geen problemen opleveren, maar 
het ontdekken van de plaats waar de dader of daders 
zich bevonden bij het tot ontploffing brengen van de 
springlading, zal veel inspanning kosten. Juist die 
plaats kan informatie verschaffen, bij voorbeeld in de 
vorm van achtergelaten sporen. 

Ook de telefax kan een belangrijk hulpmiddel zijn 
van de crimineel. Het is een uitstekend transport-
medium van tekst en afbeeldingen, waarbij de 
mobiliteit groot kan zijn. Het behoort al enige tijd tot 
de mogelijkheden een telefax in een auto te 
gebruiken, waarbij het autotelefoonnet dient als 
transportmedi urn. 

Verder kan een notitieboekje of adressenlijst een 
belangrijk onderzoeksobject voor de recherche zijn. 
Als echter gebruik wordt gemaakt van een met een 
toegangscode beveiligde elektronische agenda, in 
plaats van een zakboekje, dan zijn de onderzoekge-
gevens plotseling minder gemakkelijk bereikbaar 
geworden. 

De voortgang van de techniek kan echter ook in het 
nadeel van criminelen werken. De tijd dat alleen het 
'gewone' klavierslot voor beveiliging kon zorgen, ligt 
achter ons. Sleutels en sloten, werkend met behulp 
van magnetisme, bestaan al langere tijd. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van de magnetische polen van 
permanente magneten. Door het rangschikken van 
magnetische velden in een sleutel, wordt de voor het 
slot vereiste combinatie bereikt en kan het slot 
worden bediend. 

Ook de elektronica wordt gebruikt bij het sluitwerk 
van deuren en ramen. Zelfs bij ffiormaal' ogende 
sleutels en sloten kan zij als slapende bewaker 
aanwezig zijn. Tegenwoordig is er een slotensysteem 
in de handel, waarmee een slot geprogrammeerd kan 
worden. Het bestaat uit het bekende mechanische 
systeem inclusief `gewone' sleutels, waaraan een 
elektronische component is toegevoegd. Het slot kan 
zodanig worden geprogrammeerd dat het alleen kan 
worden bediend met een bepaalde sleutel op een 
bepaald tijdstip. Ook bij sloten die worden bediend 
met magneet- of chipkaarten wordt gebruik gemaakt 
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van geavanceerde technologie. Specialistische kennis 
dient aanwezig te zijn om fraude met deze sluitsys-
temen op te sporen. Dit alles noodzaakt de politie 'up 
to date' te blijven. Zeker de technisch rechercheur 
krijgt bij opsporingsonderzoeken te maken met deze 
technologische vooruitgang. 

Alarminstallaties 

Een `doodgewone' alarminstallatie stelt de 
crimineel voor een probleem. Een gelegenheidsdief 
kan erdoor afgeschrikt worden. Deze bewakingsme-
thode kan, zonder kennis van het gebruikte systeem, 
niet in enkele ogenblikken buiten werking worden 
gesteld. Maar ook om `geplande' criminaliteit ten 
uitvoer te kunnen brengen, zal deze elektronische 
barriere moeten worden overwonnen. De geschie-
denis leert dat het doeltreffender kan zijn om gebruik 
te maken van de menselijke aspecten van een 
beveiligd pand. Het omkopen van technisch of 
bewakingspersoneel is vaak eenvoudiger dan het 
onklaar maken van een goede alarminstallatie. 

Ook voor de politie kan de alarminstallatie een 
groot probleem vormen. In de praktijk staat men vaak 
voor de vraag of de installatie tijdens het plegen van 
het feit was ingeschakeld. De benadeelde zal, 
mogelijk uit eigen (verzekerings)belang, zeggen dat 
dit zo was. Aangezien de benadeelde ook belangheb-
bende kan zijn, moet een dergelijke verklaring soms 
in twijfel worden getrokken. Dit vormt dan een 
bijzonder aspect van het politie-onderzoek. Alleen 
expertise op dit gebied kan antwoord geven. De 
politie dient te beschikken over kennis van alarmsys-
temen in het algemeen en bijzondere kennis van het 
toegepaste systeem. Omdat deze kennis bij de onder-
zoekende instantie veelal niet aanwezig zal zijn, is het 
inschakelen van experts noodzakelijk. 

Computercriminaliteit 

Computercriminaliteit is een voorbeeld van 
crimineel gedrag dat mogelijk is geworden door 
technologische veranderingen en dat veranderingen in 
de opsporing noodzakelijk heeft gemaakt. Bij de 
opsporing van dergelijke delicten is een specifieke 
deskundigheid vereist die de politie in eerste instantie 
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nagenoeg niet bezat. Door de onbekendheid op het 
terrein van de computercriminaliteit en de 
hoogwaardige technologie, kon het opsporingson-
derzoek pas na grote investeringen in deskundigen op 
dit gebied, vruchten afwerpen. Zo vereist het zoeken 
naar de regels in de software, waardoor van elke 
transactie een halve cent wordt overgeboekt naar een 
bepaalde rekening in Zwitserland, kennis op 
programmeursniveau. 

Door de oprichting van 'pilot-teams' Computercri-
minaliteit is de politie in staat gesteld zich te ontwik-
kelen op dit nieuwe terrein. De ervaringen tot op 
heden laten zien dat de politie ook hierop een 
adequaat antwoord kan geven, mits er vanuit beleids-
niveau tijdig wordt genvesteerd in deskundigen en in 
materiaal. 

Techniek en (technische) recherche 

Criminelen zijn niet de enigen die de technolo-
gische ontwikkelingen toepassen en gebruiken. Ook 
de politic benut het voortschrijden van de techniek. 
Zo geven observatiemiddelen de politic mogelijk-
heden om verder en op andere plaatsen te kijken dan 
alleen met het menselijk oog mogelijk is. Een 
voorbeeld daarvan zijn limelaps-recorders: die alleen 
beelden van onder observatie liggende objecten 
registreren, nadat een verandering in de situatie heeft 
plaatsgevonden, zoals een beweging of een veran-
dering in de belichting. Dit voorkomt het uren tang 
bekijken van een videoband waarop geen relevante 
informatie staat. 

Door gebruik te maken van elektronische en 
optische hulpmiddelen, zoals restlichtversterkers, 
infraroodkijkers en warmtedetectoren, worden de 
observatiemogelijkheden nog verruimd. Bewakingsin-
stallaties met camera's kunnen worden voorzien van 
nieuwe technieken die de bewaker optisch of akoes-
tisch attenderen bij een verandering van de situatie. 
Deze technieken verhogen de kwaliteit van het werk 
en de waakzaamheid van de observator/bewaker. 

Buiten deze hulpmiddelen die de werkzaamheden 
verlichten, wordt de techniek ook toegepast om de 
opsporingstechnische mogelijkheden te verruimen. 
De technische recherche bij de Nederlandse politic 
wordt regelmatig in contact gebracht met nieuwe, 
door criminelen gebruikte technieken. Een raadsel- 
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achtige werkwijze prikkelt de interesse en de onder-
zoeksdrift van de technisch rechercheur. Daarbij 
kunnen nieuwe methoden en technieken van crimi-
nelen worden ontdekt. Leren van de onderzoekserva-
ringen van anderen is een belangrijke hulp bij de 
uitoefening van de opsporingstaak. 

Communicatie tussen rechercheurs 

Om technisch rechercheurs in staat te stellen kennis 
te nemen van nieuwe methoden en technieken en om 
te leren van de ervaringen van anderen, worden 
onder meer regionale en landelijke ervaringsdagen 
gehouden. Deze dagen worden georganiseerd door 
het bestuur van het Landelijk Kontakt van 
Technische Recherche Ambtenaren. 

Tot voor kort bestond er een Nederlands tijdschrift 
op het vakgebied van de technische opsporing. Hierin 
werden nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken 
en bijzondere opsporingsonderzoeken gepubliceerd. 
Dit blad, Technisch Informatie Bulletin (TIB), was 
uitgegroeid van een stencil tot een professioneel 
gedrukt blad. Door de geringe oplage was 
handhaving van de uitgave in het bestaande concept 
uit financieel oogpunt niet meer mogelijk. Mede op 
initiatief van het bestuur van het Landelijk Kontakt 
volgde de oprichting van het blad Modus. Daarin zijn 
katerns opgenomen van het Forensisch Medisch 
Genootschap, van het Landelijk Kontakt van 
Technische Recherche Ambtenaren, van het Gerech-
telijk Laboratorium, van de Centrale Recherche: 
Informatiedienst en van de Rechercheschool. 

Het streven naar kwaliteitsverhoging van het werk 
wordt ook gestimuleerd door een aantal werkgroepen 
en overlegsituaties. Een belangrijke werkgroep die 
een spilfunctie heeft, is de Gemeenschappelijke 
Research voor Advies Materiaal (Gram). In de Gram 
zijn het Gerechtelijk Laboratorium, de ambtenaren 
van de technische recherche en de Rechercheschool 
vertegenwoordigd, die een goede combinatie blijken 
te vormen. Nieuwe technieken en hulpmiddelen 
worden projectmatig onderzocht. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de wetenschappelijke kennis 
van het Gerechtelijk Laboratorium. De toepassing 
vindt plaats in de politiepraktijk en de opgedane 
bevindingen kunnen door de Rechercheschool direct 
worden opgenomen in het opleidingstraject van de 
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technisch rechercheur. De eindrapportage door de 
werkgroep is het sluitstuk van een onderzoekproject. 
Daarmee worden de belanghebbenden genformeerd 
over de opgedane ervaringen. Dat de technologische 
ontwikkeling binnen de opsporing niet stil staat, mag 
blijken uit het feit dat momenteel twintig projecten 
op de rol staan voor onderzoek door een werkgroep. 

De dustmark electrostatic lifting kit 

De dustlifter is een goed voorbeeld van het 
gebruik van nieuwe technieken door de technische 
recherche. In 1980 verzocht het Home Office in het 
Verenigd Koninkrijk de Engelse firma Foster and 
Freeman een apparaat te ontwikkelen waarmee 
stofsporen veiliggesteld konden worden. Het apparaat 
kwam ook voor de Rechercheschool en de politie- 
praktijk beschikbaar. Een Gram-werkgroep ging zich 
bezighouden met de dustlifter waarmee diverse 
proeven en testen werden gedaan. In 1987 verscheen 
het rapport MIS( Lifting Kit (zie Technical Informatie 
Bulletin, 1987-1). 

De techniek van de stoffifter berust op het principe 
van statische elektriciteit. Een materiaal dat electro-
statisch geladen is, trekt kleinere deeltjes aan. 
Daartoe wordt een kunststoffolie met aan een zijde 
een opgebrachte metaallaag statisch geladen. De 
statische lading wordt opgewekt door een instelbare 
hoogspanning van maximaal 18.000 volt. Omdat het 
toestel overal inzetbaar moet zijn, is het uitgerust met 
een loodaccu, waardoor men onafhankelijk van het 
lichtnet kan werken. 

De statische lading trekt stof en zand aan op de 
kunststoffolie. Hierdoor kunnen vanaf onder andere 
vloerbedekking, kledingstukken en bedrukte o-pper-
vlakken schoen- en bandsporen worden veiliggesteld. 
Het resultaat is afhankelijk van de ondergrond en van 
het soort spoor. Uiteraard kunnen alleen sporen in 
stof of van stof met de dustlifter worden veiliggesteld. 
Teveel stof en geen stof geven vaak hetzelfde 
resultaat: geen bruikbare sporen. 

De grote afdelingen technische recherche hebben 
een dergelijk toestel ter beschikking en zijn door die 
techniek in staat sporen veilig te stellen die anders 
verloren waren gegaan. 
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De dustflash 

Dat het ene technische hulpmiddel kan bijdragen 
aan de ontwikkeling van het andere, blijkt uit de 
ontwikkeling van de `dustflash: Dit apparaat, in eigen 
beheer ontwikkeld door de Technische Recherche 
van de Gemeentepolitie te Eindhoven, maakt het 
mogelijk om de stofsporen, opgenomen met de 
dustlifter, fotografisch vast te leggen. Tot dan toe was 
het fotograferen van sporen problematisch. 

De dustflash is een omkeerkast voor stofsporen op 
dustlifter-folie. Een omkeerkast is een apparaat 
waarmee (hoofdzakelijk dactyloscopische) sporen op 
fotopapier worden opgenomen in een verhouding van 
1:1. Met een dergelijke omkeerkast wordt een spoor 
qua maatvoering zeer nauwkeurig fotografisch 
overgezet op fotopapier. 

De lichtgevoeligheid van fotopapier is vele malen 
lager dan die van negatiefmateriaal. Een grote en 
langdurige hoeveelheid (kunst)licht is daarom bij de 
belichting van fotopapier noodzakelijk. Warmte van 
bij voorbeeld fotolampen doet de folie van de 
dustlifter kromtrekken. Het spoor moet om die reden 
op een andere wijze worden belicht. Daarom wordt 
het spoor op een dustlifter-folie belicht met 
elektronen-flitsers, die circa vijftig keer flitsen voor 
een spoor. 

Tijdens de ontwikkelingsfase van de dustflash bleek 
echter dat de flitsers niet bestand waren tegen die 
flitsfrequentie. Doordat de flitsen elkaar zonder 
tussenpozen opvolgden, werd de bedrading naar de 
flitsbuis te warm en smolt. Ter voorkoming hiervan 
werd een ander elektronisch hulpmiddel ontwikkeld, 
de `dustflashtimer; waarmee het aantal gewenste 
flitsen kan worden ingesteld. De elektronica zorgt 
ervoor dat tussen de flitsen enige seconden pauze is, 
zodat de bedrading naar de flitsbuis kan afkoelen. De 
Politie Verbindings Dienst heeft de dustflashtimer in 
zijn assortiment opgenomen. Iedere belanghebbende 
kan hem daar kopen en ook laten repareren en 
onderhouden. 

Havank 

Het Automatisch Vinger Afdrukkensysteem Neder-
landse Kollektie (Havank) vormt een zeer belangrijke 
technische ontwikkeling met grote gevolgen voor de 
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Nederlandse opsporingstechniek. Wat tot voor kort 
alleen met grote tijdsinvesteringen mogelijk was, kan 
nu in korte tijd worden uitgevoerd. 

Het inlezen (scannen) van vingerafdrukken door 
een computer is een bijzondere prestatie. Tussen 
identieke vingerafdrukken kunnen uiterst kleine 
verschillen ontstaan door druk, wrijving, soort onder-
grond, enzovoort. Deze verschillen kan de computer 
bij het vergelijkeft herkennen en buiten beschouwing 
laten. Ook is men erin geslaagd de vingerafdrukken 
door de computer te laten coderen. Met Havank kan 
met aangeboden sporen in de verzameling worden 
gezocht. Het maakt daarbij in principe Met meer uit, 
van welke vinger het spoor afkomstig is. Dit geeft nu 
tot voor kort nauwelijks bereikbare mogelijkheden. 

Door deze technologische veranderingen moeten 
echter ook de werkwijzen en onderzoekmethoden van 
de opsporende instanties worden aangepast. Hoewel 
aan een bruikbaar dactyloscopisch signalement al 
hoge eisen werden gesteld, zijn deze nu nog verder 
opgeschroefd om het signalement met succes te 
kunnen gebruiken in Havank. Dit betekent dat de 
verantwoordelijkheid van de technisch rechercheur 
die de signalementen moet afleveren, groter is 
geworden. 

Digitate beeldvenverking 

Ook digitate beeldverwerking staat tegenwoordig 
bij de politie in de belangstelling. Enkele korpsen zijn 
begonnen met de praktische toepassing van het 
digitaliseren en opslaan van beelden. Regelmatig 
verschijnen in de pers artikelen, waarin wordt gemeld 
dat een korps een bepaald systeem heeft aangeschaft. 
Earl korps heeft de traditionele fotografie reeds 
ingeruild voor deze vorm van het vastleggen van 
beelden. 

De afgelopen jaren is het medium aantrekkelijker 
geworden doordat de kwaliteit van de gedigitaliseerde 
beelden is toegenomen, terwijI de investeringskosten 
van hardware en andere apparatuur zijn gedaald. De 
meeste belangstelling bestaat voor twee praktische 
toepassingen van digitale beeldopslag: de verdachten-
fotografie met de foto-confrontatie en een werktuig-
sporensysteem. 

Het is uit financieel oogpunt aantrekkelijk om 
verdachten met een videocamera of 'still-video- 
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camera' op te nemen en dit video-signaal vervolgens 
te digitaliseren. De exploitatiekosten hiervan zijn 
relatief laag. Alleen aanschaf van de hardware vraagt 
investeringen. Naast een videocamera en een 
computer heeft men een of meerdere 
computer-uitbreidingskaarten nodig. De uitbreidings-
kaart digitaliseert het videosignaal, zodat dit beeld 
kan worden opgeslagen op een floppy-disk, 
hard-disk, CD-ROM of ander computeropslag-
medium. Door het systeem te koppelen aan een grote 
database, bij voorbeeld het HerKenningsdienst 
Systeem (HKS), zijn de beelden op te roepen, geselec-
teerd aan de hand van, bij voorbeeld, de signalement-
gegevens uit het HKS. Hiermee is het eenvoudig een 
aantal opnamen te tonen die voldoen aan bepaalde 
criteria, zoals haardracht, kleur ogen, enzovoort. De 
beelden zijn onder gelijke omstandigheden gemaakt 
en daardoor van gelijke grootte, gelijke kleur, 
enzovoort. Zodoende wordt een verhoging van de 
objectiviteit bereikt. 

Bij de technische recherche bestaat al langer een 
systeem, waarmee beelden gedigitaliseerd kunnen 
worden: de photophone. Dit is een verlengstuk van 
Havank. Met de photophone kan de technische 
recherche in een bepaalde regio een afbeelding via de 
telefoonlijn naar een andere photophone-bezitter 
zenden. Het toestel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor 
het met spoed verzenden van dactyloscopische sporen 
naar de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). 
Die sporen kunnen daar worden vastgelegd om 
opgenomen te worden in Havank. Het stelt de 
technische recherche in staat om in spoedeisende 
zaken de vingerafdrukken a la minute bij de CRI in 
Den Haag te bezorgen. De overdracht geschiedt 
volgens een standaardprocedure met een vast camera-
standpunt, ter voorkoming van afwijkingen in 
afmetingen. 

De photophone heeft bijgedragen aan een verdere 
ontwikkeling van het digitaliseren van beelden bij de 
technische recherche. De technische recherche van de 
rijkspolitie in Apeldoorn was de eerste met een 
gedigitaliseerd werktuigsporensysteem: het 
Apeldoornse Beeld Opslag Systeem (Abos). Daarbij 
wordt de photophone gebruikt voor het digitaliseren 
van een videobeeld. Het gedigitaliseerde beeld wordt 
opgeslagen in een computer. Met de bekende 'druk 
op de knop' kunnen de opgeslagen beelden worden 
opgeroepen. Door de opgeslagen beelden op de 
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rechterhelft van een beeldscherm te vertonen en op 
de andere helft van het scherm een actueel beeld te 
laten zien, zoals een spoor dat onder een videocamera 
Iigt, kan men die twee beelden vergelijken. De 
praktische toepassing ligt daarbij in het opnemen en 
opslaan van werktuigsporen zoals krassen. 

Deze op de plaats van het delict veiliggestelde 
sporen worden gewoonlijk opgeborgen in een 
handmatig systeem. Indien een werktuig ter 
onderzoek wordt aangeboden, dient de technisch 
rechercheur met het handmatige systeem het sporen-
beeld van het werktuig onder een microscoop te 
vergelijken met het sporenbeeld van het spoor. Dit is 
een tijdrovende zaak. Door het opslaan van de 
beelden in de computer, wordt het mogelijk een 
eerste selectie te maken. In eerste instantie wordt het 
met een microscoop vergeIftken van een spoor 
vervangen door het vergelijken van twee sporen op 
een beeldscherm. Bij het doorlopen van de sporenver- 
zameling wordt daarmee veel tijd bespaard. 

Vanuit de stuurgroep Gram is een werkgroep 
Digitale Opslag Werktuigsporen in het leven 
geroepen, die de voortgang en ontwikkeling beziet 
van een werktuigsporensysteem. Doordat Abos geen 
hardware-ondersteuning meer heeft, het systeem 
minder gebruikersvriendelijk is en de huidige 
technische mogelijkheden zijn vergroot, wordt 
onderzoek gedaan naar een nieuw systeem van beeld-

opslag. 
In een samenwerkingsverband van het Gerechtelijk 

Laboratorium en de Rechercheschool wordt 
momenteel gewerkt aan een digitaal beeldoPslag-
systeem. Met dit systeem kunnen op een gebruikers- 
vriendelijke wijze werktuigsporen worden 
opgenomen. Te zamen met tekstuele informatie zoals 
naam van de aanvrager, soort werktuig, soort spoor, 
afmetingen spoor en zaaknummer worden de sporen 
opgeslagen. Bij weergave worden op het beeldscherm 
het opgeslagen beeld en het beeld van het te onder-
zoeken spoor naast elkaar vertoond. Visuele verge-
lijking wordt daardoor mogelijk. Bijzonder is dat een 
maateenheid bij de opname naast het spoor wordt 
vastgelegd en gedigitaliseerd, zodat de juiste 
maatvoering altijd is terug te vinden. 
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Databases 

In 1988 werd het bestandsprogramma Tereza 
(Technische Recherche Zakenbestand) ontwikkeld 
binnen een samenwerkingsverband van de technische 
recherche van de rijkspolitie in Breda en de Recher-
cheschool. Het is een relationele geIndexeerde 
database. Dat is een systeem, bestaande uit afzon-
derlijke kaartenbakken die onderlinge relaties 
hebben, waarmee belangrijke gegevens aan de hand 
van een index snel zijn op te zoeken. Nagenoeg alle 
onderzoekgegevens kunnen in Tereza worden 
opgenomen. 

Door het automatiseren van zaakgegevens wordt 
het mogelijk sneller en efficienter recherche-
onderzoek te doen met behulp van sporen, zonder dat 
deze fysiek uit de verzameling hoeven te worden 
gelicht. Ook het combineren van zaken op grond van 
sporen wordt hiermee mogelijk gemaakt. 

Dat het werk van de man in het veld daardoor kan 
veranderen, blijkt bij voorbeeld in Breda. De 
technisch rechercheurs van de rijkspolitie in Breda 
gaan op pad met een kleine draagbare computer. Dit 
'notebook' wordt op de plaats van het delict gevuld 
met de zaakgegevens. Vervolgens wordt door een 
draagbare printer een verslag geprint, dat aan de 
tactische of geiiniformeerde collega op de plaats van 
het delict wordt overgedragen. 

Op de plaats van het delict kunnen etiketten voor 
de aangetroffen sporen worden geprint. De in de 
notebookcomputer aanwezige zaakgegevens worden 
via een kabel overgezet naar het computernetwerk op 
het bureau van de technische recherche. Hiermee zijn 
alle zaakgegevens centraal opgeslagen en kunnen de 
technisch rechercheurs met een `schone lei' aan de 
volgende onderzoeken beginnen. Met deze methode 
vervalt het handmatig invullen van het standaard-
assortiment papieren, evenals het in ordners opbergen 
van de formulieren. De in het netwerk aanwezige 
zaakgegevens, zoals veiliggestelde sporen, kunnen 
vanuit Tereza overgebracht (geexporteerd) worden 
naar een tekstverwerker. Die gegevens komen 
daardoor beschikbaar bij het opmaken van een 
proces-verbaal. 
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Geautomatiseerd lekenen 

De Nederlandse politie maakt tegenwoordig ook 
gebruik van de computer bij het maken van een situa-
tietekening. Op diverse plaatsen in het land wordt 
door verkeersdiensten en technische recherches reeds 
gebruik gemaakt van een dergelijk systeem. Om 
duidelijkheid en overzichtelijkheid te verschaffen over 
het gebeurde wordt op de plaats van het delict veelal 
een situatietekening gemaakt. Deze geeft de situatie 
weer in twee dimensies, waarbij afstanden en verhou-
dingen op schaal worden vastgelegd. Na het opmeten 
op de plaats van het delict worden voor een met de 
hand gemaakte tekening de maten in een bepaalde 
schaal omgerekend en vastgelegd op papier. Dit is 
een lastig karwei waarbij berekeningsfouten niet 
uitgesloten zijn. 

Dat omrekenen kan ook worden gedaan met 
behulp van CAD-(Computer Aided Drafting) program-
matuur. Een woonkamer van bij voorbeeld 8,4 bij 4,3 
meter hoeft dan niet meer te worden omgerekend 
naar een schaal van 1:100. Met CAD-software 
worden de werkelijke afmetingen ingevoerd. Hierbij 
trekt men in de computer een lijn van 8,4 meter Lang, 
enzovoort. Pas nadat alle maten in de computer zijn 
ingevoerd, kan de tekening op papier worden gezet. 
Op dat moment wordt de schaal bepaald. Daarbij kan 
men een situatietekening op een schaal van 1:100 op 
papier zetten en daarna dezelfde tekening of een 
gedeelte daarvan op een schaal van 1:50. De 
computer kent het papierformaat en zet de maten van 
de tekening om in de juiste maten voor het papier. 

Verder is het met dergelijke software mogelijk om 
in lagen te werken. De lagen zijn te zien als transpa-
rante tekenvellen die op elkaar kunnen worden 
gelegd. Daarmee wordt het mogelijk om de gegevens, 
zoals de afmetingen van de woning, op een bag vast 
te leggen en de situering van de sporen op een tweede 
laag. De vluchtweg van de daders kan vervolgens op 
laag drie worden vastgelegd, enzovoort. Deze lagen 
kunnen onafhankelijk van elkaar worden 'aangezet' 
en `uitgezet; waardoor de bag wel of niet op papier 
wordt getekend. Dezelfde basistekening kan dus voor 
diverse doeleinden worden gebruikt. Dit kan een 
aanzienlijke tijdsbesparing opleveren. 

Ook kan met deze computerprogrammatuur een 
bibliotheek warden opgebouwd van getekende 
voorwerpen. Hij technische tekeningen worden hoofd- 
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zakelijk gestandaardiseerde symbolen gebruikt voor 
onderdelen, zoals tafels, stoelen, deuren, ramen, 
enzovoort. Omdat een CAD-programma met de 
werkelijke afmetingen werkt en bij voorbeeld eenper-
soonsbedden nagenoeg gelijke afmetingen hebben, 
wordt het mogelijk om een dergelijk bed in een 
bibliotheek op te nemen. Moet er op een tekening 
zo'n bed staan dan kan, nadat lijndikte, lijnkleur, 
lijntype en de hoek waaronder deze neergezet moet 
worden, zijn ingevoerd, het bed in een keer in de 
tekening worden geplaatst. Ook de bij elke tekening 
terugkerende voorgeschreven kaders, noordpijl en 
maatlat, kunnen worden opgeslagen. 

Een bijkomend voordeel van het maken van een 
situatietekening met de computer is de netheid. Een 
leek zal over het algemeen een minder strakke 
tekening maken dan een ervaren technisch tekenaar. 
Door de tekening met de computer te maken en deze 
te laten tekenen door een elektronische tekenmachine 
('plotter') wordt het ook voor de minder ervaren 
tekenaar mogelijk een nette tekening te maken. 
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Summaries 

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses 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. 18, 
nr. 4, 1992) is Technology and the law. 

Computers on appeal 
H. Franken and H.J. van den Herik 
When dealing with legal knowledge-based systems, 

it is to be expected that the question will arise to 
what extent these systems can arrive at the same 
decisions as judges. This is a complex question with 
legal, technological and ethical aspects. Nevertheless, 
practice has shown that in restricted law domains 
systems exist which are clearly able to mimic human 
performances. The authors discuss the expectations 
of what might be brought into existence, using the 
juridical concepts accountability, liability, equality of 
rights, and sense of values. They touch upon a 
well-known problem with juridical decisions: 
intuition. This is accepted and elaborated, resulting in 
the conclusion that intuition does not rule supreme 
over other conscious knowledge items. Moreover, it is 
concluded that even small legal domains can never be 
exclusively limited, but allways stay connected to the 
real world. Therefore competition remains, with and 
without computers, between judges and lawyers. Still, 
the world of law should accept some opportunities 
for computers to prove their own. People should start 
to formulate thoughts about cases which have to be 
appealed to a higher court. Assuming a legal 
computer program to perform, on some occasions, 
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better than a judge, who should decide: a human 
being or a deputy computer? 

Technology, innovation and the law 
E.J. Dommering 
Although the law has an intensive relationship with 

technology, surprisingly lawyers did not develop 
theoretical concepts about this relationship. The 
article tries to develop some analytical concepts that 
may be helpful in establishing a theory of law and 
technology. It starts with a short introduction of the 
specialisms that have been developed and their 
relation with technology. Furthermore, it sketches an 
analytical framework for understanding the different 
legal mechanisms that shape new technological devel-
opments into new legislation. Innovation is consi-
dered to be a phenomenon that should be understood 
within this general framework. The different 
innovation cycles are compared to different legal 
regimes, such as intellectual property, product and 
process legislation and more general legal trends such 
as product liability. Finally the article analyses how 
changes in technological paradigms (for example: 
information technology) effect the legislation as a 
whole. 

The relationships between technology and Justice 
G.J. de Raaf 
The article aims at making the interfaces between 

technology and justice more explicit. The need for a 
technology policy based on Technology Assessment 
(TA) then becomes clear. After an introduction, 
examining the need for technology in general and for 
the police and judiciary in particular, and a number 
of chapters concerning definitions, justice technology 
policy and TA in general, the interfaces are illustrated 
for a number of judicial fields of interest. In the 
chapter regarding legislation it is clarified how 
technological developments influence legislation. 
Under the heading 'prevention' a model for a 
criminal process is introduced. The relations between 
the material aspects of this process and criminality 
are made explicit. Also a number of new technolo-
gical possibilities for criminal investigation are 
discussed. The importance of information technology 
for prosecution and trial, the development of expert 
systems for justice purposes are discussed as well as 
security systems, urine drug analysis and electronic 
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surveillance and technology aspects of the execution 
of court decisions. The necessity of the strategic and 
constructive TA-research for the technology policy is 
explained. In the Netherlands the Ministry of Justice 
has already made a number of decisions to promote 
the development of technology policy based on TA. 

The 'smart card' as a means of enforcing traffic 

regulations 
G.J. de Raaf 
The article describes a research project exploring 

the possibilities of the use of a smart card for the 
enforcement of traffic legislation. Several aspects of 
this use of a smart card are discussed. There are 
many advantages and one great disadvantage: the 
idea of Big Brother is watching you. But also organi-
sational and juridical problems are pointed out. A 
few possible future developments in traffic policy are 
made explicit. 

Technical criminal investigation and techno- 
logical progress 

R.J. Schrok 
The changes caused by new techniques and 

technical developments are discussed, such as 
security techniques. The police but also the criminal 
will be confronted with these techniques, such as 
locks and alarm-equipment. Some technical tools for 
crime investigation used by the Dutch policeforces 
are given attention. Tools like an automated finger-
print imagedatabase (Havank), the dustlifter, the 
dustflash, I mageprocessing, Tereza (a database for 
traces) and Computer Aided Drafting. These develop-
ments in technology forces the police to be alert and 
to improve the usual techniques and to use new 
technology for police purposes. 
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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 
(P. van Rossem), C.J. van Netburg) 
en 070-370 66 56 (E.M.T. 
Beenakkers). 

Literatuuroverzicht 

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

Algemeen 

1 
Bovenkerk, F. 
Misdaadmanagers 
Intermediair, 28e jrg., nr. 1/2, 
1992, pp. 45, 47, 49 

Vioolsnaar, zwijgplicht en steek-
penningen zijn rijp voor de 
rommelzolder van de criminaliteit. 
Computer, fax en een smaakvol 
ontworpen kantoorgebouw zijn 
niet alleen chiquer, maar vooral 
ook efficienter. Nog even en de 
georganiseerde misdaad heeft zich 
bij gemeentebestuur en ambtenarij 
onmisbaar gemaakt. Zij heeft 
helemaal geen corruptie nodig om 
haar doel te bereiken. Hier lossen 
nette partijen en keurige mensen 
samen een probleem op dat 
politiek en economisch op hoger 
niveau geregeld zou moeten zijn, 
maar het niet is. 

2 
Brinker, A., N. Schellberg 
Bearbeitung und Sanktionierung 
von Ladendiebstahl zwischen 
Macht der Routine' und Ratio- 
nalisierungszwang 
Kriminologisches Journal, 23e 
jrg., nr. 4, 1991, pp. 294-306 

Aan de vrije universiteit van 
Berlijn loopt thans een onderzoek 
naar de behandelings- en sanctio-
neringspraktijk van winkeldief-
stallen door de Berlijnse strafver-
volgingsautoriteiten. Centraal 
staat een omvangrijke beoordeling 
van gevallen van winkeldiefstal 
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door het Openbaar Ministerie in 
Berlijn. Naast dit dossieron-
derzoek worden gesprekken met 
mensen uit de praktijk en experts 
gevoerd, alsook interviews 
gehouden met politie-agenten en 
officieren van justitie. Bovendien 
warden ambtelijke statistieken 
intensief geanalyseerd en in het 
onderzoek betrokken. In het 
onderhavige artikel warden de 
eerste resultaten, met name van 
het dossieronderzoek, besproken. 
Met literatuuropgave. 

3 
Hans, V.P., J.L. Dee 
Media coverage of law; its 
impact on juries and the public 
American behavioral scientist, 
35e jrg., nr. 2, 1991, pp. 136-149 

Omdat het grootste deel van de 
bevolking weinig directe ervaring 
heed met het justitieel systeem, 
wordt de beeldvorming hierover 
vooral door de media bepaald. In 
deze bijdrage wordt de invloed 
van de media geanalyseerd. Zowel 
in de nieuwsberichtgeving als in 
fictie wordt selectief aandacht 
besteed aan de verschillende 
aspecten en onderdelen van 
wetgeving en het werk van de 
politie en justitie. In de media 
wordt vooral gerapporteerd over 
sensationele en geweldscrimina-
liteit. Bovendien zijn de berichten 
zeer kort, waardoor eveneens een 
vertekend beeld ontstaat. Over de 
oorzaken van criminaliteit worden 
verkeerde opvattingen bij de 
bevolking gegenereerd: crimina-
liteit wordt typisch toegeschreven 
aan individuele pathologie en niet 
aan structurele of economische 
factoren. Oak in televisieseries 
wordt maar een heel klein en 
meestal vertekend beeld van de 
praktijk gegeven. Om het publiek 
beter op de hoogte te brengen zou 
het goed zijn dat vaker bijv. een 
zaak van begin tot eind voor de 
t.v. wordt opgenomen. Hieraan 

kleven echter de bezwaren van 
mogelijke schending van de 
privacy. Een ander nadelig effect 
van te veel en te precieze bericht-
geving is dat de jury bevooroor-
deeld kan raken. 
Met literatuuropgave. 

4 
Rupprecht, R. 
Terror in Europa; Moglichkeiten 
und Chancen einer effektiven 
Zusammenarbeit der Sicherheits-
behiirden im Kampf gegen den 
internationalen Terrorismus 
Kriminalistik, 45e jrg., nr. 12, 
1991, pp. 769-773 

Hoewel het internationaal terro-
risme in Europa toeneemt en 
waarschijnlijk nog sterker zal 
toenemen, is de auteur niet 
optimistisch over de effecten van 
de pogingen tot bestrijding 
hiervan. Internationaal warden de 
handen veel te vveinig ineenge-
slagen voor een daadwerkelijke 
aanpak. Informele bilaterale 
samenwerking geschiedt slechts in 
enkele gevallen en stuit vaak op 
problemen door de verschillen in 
wetgeving in de partnerlanden. 
Bilaterale verdragen leveren meer 
op omdat daarin rechtsgronden 
kunnen warden geschapen voor 
uitlevering ens. De multilaterale 
samenwerking kan nog veel verder 
warden uitgebouwd. Akkoorden 
tussen de Trevi-landen en het 
verdrag van Schengen bieden 
volgens de auteur daarvoor ruime 

mogelijkheden, maar dan moeten 
wel eindelijk de uitvoeringsver-
dragen bekrachtigd en eventueel 
uitgebreid worden. Oak het kader 
van de EG biedt kansen, zoals de 
instelling van een overkoepelend 
justitie-orgaan, uitbreiding van het 
Schengen-veiligheidssysteem naar 
alle EG-Ianden, een harmoni-
sering van het recht in de verschil-
lende landen, en de oprichting 
van een Europal. De binnen-
Europese veiligheid die hiermee 
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kan worden nagestreefd zou 
verder gediend zijn met meer 
samenwerking met landen buiten 
de EG. Na zijn opsomming van 
gewenste activiteiten constateert 
de auteur dat het aanpakken 
hiervan een imperatief is. 

5 
Taggart, W.A., M.D. Holmes 
Institutional productivity in 
criminal justice and criminology; 
an examination of author 
affiliation in selected journals 
Journal of criminal justice, 19e 
jrg., nr. 6, 1991, pp. 549-561 

Het totaal aan wetenschappelijke 
kennis wat betreft de criminologie 
en het justitieel beleid wordt 
gegenereerd door onderzoekers 
die verbonden zijn aan talrijke 
onderzoeksinstellingen. De 
auteurs deden een studie naar 
deze wetenschappelijke produkti-
viteit om de relatieve bijdrage van 
deze instellingen vast te kunnen 
stellen. Het was een onderzoek 
naar alle artikelen die verschenen 
waren in Criminology en Journal 
of criminal justice gedurende de 
periode 1976 tot 1988, en in 
Justice Quarterly van 1984 tot 
1988. Van alle 966 in deze 
tijdschriften verschenen publi-
katies gingen de auteurs na aan 
welke onderzoeksinstelling eerst-
genoemde onderzoeker verbonden 
was. Het bleek dat ruim tachtig 
procent van deze eerstgenoemde 
onderzoekers werkzaam was aan 
een universiteit, en dat een sterk 
disproportioneel aantal van vijf 
universiteiten zorgden voor tien 
procent van alle publikaties. Over 
het algemeen publiceerden de 
twintig produktiefste universi-
teiten niet regelmatig. Ook consta-
teerden de auteurs dat de top van 
de meest prestigieuze Ameri-
kaanse universiteiten breder is 
geworden. 
Met literatuuropgave. 

Literatuuroverzicht 

6 
Sietsma, K.J.H.H. 
Hoe een multinational computer-
criminaliteit tegengaat 
Het tijdschrift voor de politie, 
53e jrg., nr. 11, 1991, pp. 
451-457 

De auteur, security manager van 
een grote multinational, geeft in 
dit artikel zijn visie, hoe te komen 
tot een betere aanpak om 
omgevingen van computers en 
geautomatiseerde systemen te 
beveiligen. De rol van de overheid 
hierbij zal in principe een voorbe-
reidende moeten zijn; een actieve 
rol om deze beveiliging te organi-
seren kan zij beter overlaten aan 
de samenleving inclusief het 
bedrijfsleven zelf. Na een 
overzicht te hebben gegeven van 
de diverse typen computercrimi-
naliteit en de schadelijke gevolgen 
hiervan, gaat de auteur nader in 
op een geIntegreerd securitybeleid, 
de security-organisatie van een 
onderneming en de beveiligings-
opbouw bij bestrijding van 
computercriminaliteit voor een 
multinational. Ten slotte worden 
opzet en implementatie van infor-
matiebeveiligingsbeleid onder de 
loep genomen. Geconcludeerd 
wordt dat dit beleid geenszins de 
kwalificatie 'papieren tijger' 
verdient. Het is een top-down 
benadering, die tot een effectieve 
en repressieve aanpak van dit 
security-vraagstuk voor een multi-
national moet leiden. Het staat of 
valt met een draagvlak, dwars 
door de organisatie heen, door 
alle gelederen met een duidelijke 
uitstraling van het topmana-
gement, dat zij informatiebevei-
liging een noodzaak vindt en dat 
deze deel moet uitmaken van 
'total-quality' programma's. 
Met literatuuropgave. 

89 



Strafrecht en 
strafrechtspleging 

7 
Croat!, H. 
Sentencing the business offender 
The Howard journal of criminal 
justice, 30e jig., nr. 4, 1991, pp. 
280-292 

Weinig onderzoek is gedaan naar 
de strafrechtspleging bij delicten 
ten opzichte van consumenten. In 
dit artikel worden de resultaten 
gepresenteerd van een onderzoek 
naar de rechtsgang bij vijftig van 
dergelijke strafzaken. Doorgaans 
worden boetes opgelegd en geen 
vrijheidsstraffen. De opgelegde 
boetes zijn bovendien beduidend 
minder dan de toegestane maxima 
en staan niet in verhouding tot de 
winsten die met de overtredingen 
kunnen worden verkregen. Drie 
factoren blijken van invloed te zijn 
op de doorgaans (milde) straf-
toemeting: de mate van oneer-
lijkheid van de overtreder, de 
ernst van het delict en de mate 
waarin sprake is van verwijt-
baarheid. Een algemene mitige-
rende factor bij de straftoemeting 
is het gebrek aan informatie 
waarover de rechters vaalc 
beschikken. Opvallend is dat de 
rechters veelal blijk geven van 
sympathie voor de argumenten 
van de misdrijfpleger. Dit wordt 
door de auteur toegeschreven aan 
het feit dat de rechters begrip 
hebben voor de waarden van het 
zakenleven, waaraan de misdrijf-
plegers ter verdediging vaak 
refereren. Nu de hoogte van de 
opgelegde boetes nauwelijks een 
afschrikwekkende betekenis heeft, 
pleit de auteur voor meer publici-
taire aandacht voor veroorde-
lingen van bedrijven. Het vooruit-
zicht van een dalende omzet, zal 
meer preventieve waarde hebben. 
Met literatuuropgave. 

8 
Cuesta Arzamendi, J.L. de la 
Etude comparee des legislations 
pantiles en Europe oceiden tale en 
=there de drogues 
Revue de droit penal et de 
criminologie, 71e jrg., nr. 
1991, pp. 889-914 

In deze eeuw hebben alle 
Europese landen regelingen 
betreffende druggebruik- en 
handel vastgelegd in zowel aparte 
wetten als de respectievelijke 
Wetboeken van Strafrecht. 
Hiermee gaven zij mede toe aan 
internationale druk en overeen-
komsten. Twee hoofdonderwerpen 
waren de strafrechtelijke reactie 
op handel en het witwassen van 
illegaal verworven geld, en alter-
natieven voor strafrechtelijke 
repressie. De auteur vergelijkt de 
verschillende nationale wetge-
vingen om algemene tendensen te 
definieren. Maatregelen tegen de 
handel zijn overal sterk repressief 
en omkleed met garanties voor 
maximale opsporingsmogelijk-
heden. De wetgeving m.b.t. het 
gebruik van drugs zijn minder 
streng, maar in geen enkel land 
vond werkelijke depenalisering 
plaats. In de meest liberate 
landen, zoals Italie en Nederland, 
is de laatste jaren weer een 
tendens tot strengere aanpak te 
bespeuren. De meerderheid van 
de landen kent geen gedwongen 
behandeling, maar wel alterna-
tieven om toch een behandeling in 
gang te zetten. Deze alternatieven 
worden over het algemeen 
restrictief toegepast. In de landen 
waar geen opportuniteitsbeginsel 
heerst worden hiertoe ander 
mogelijkheden aangewend. Over 
het algemeen wordt het falen van 
de strafwet als middel tegen het 
druggebruik erkend. Daarom 
komen steeds weer stemmen op 
om het drugbeleid opnieuw te 
herzien. De debatten hierover zijn 
moeizaam en complex. Op inter- 
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nationaal niveau werd in 1988 een 
conferentie gehouden in Tilburg. 
Conclusies en aanbevelingen die 
hier werden aangenomen, 
bevatten o.a. meer nadruk op 
preventieve maatregelen, zoals 
gezondheidsopvoeding en stimu-
lering van andere leefwijzen, en 
depenalisering van gecontroleerde 
handel. 

9 
Levi, M. 
Sentencing white-collar crime in 
the dark? Reflections on the 
Guinness Four 
The Howard journal of criminal 
justice, 30e jrg., nr. 4, 1991, pp. 
257-279 

De auteur blikt terug op de 
rechtszaak tegen de vier van 
Guinness, die verdacht werden 
van malversaties met aandelen en 
overnames. De lezer van het 
artikel krijgt een levendig en 
realistisch beeld van hoe het 
tijdens de zittingen is toegegaan, 
en daarmee tevens een indruk hoe 
de (in dit geval Engelse) pers 
verslag doet van witte-boordencri-
minaliteit. De auteur gaat in op de 
aanklacht, de zwaarte van de 
vonnissen, en de gevolgen voor de 
veroordeelden. Hij stelt vast dat er 
onder de grote massa enerzijds en 
de betrokken justitiele deskun-
digen anderzijds grote verschillen 
in opvattingen bestaan. Hij is het 
niet eens met het populistische 
idee dat er een wet is voor de 
rijken en een wet voor de armen, 
hoewel hij erkent dat er ernstige 
ongelijkheden bestaan. Naar zijn 
mening waren de opgelegde 
straffen niet te mild, zwaardere 
straffen zouden weinig zin hebben. 
Als straffen die een werkelijk 
afschrikkende werking zouden 
kunnen hebben, noemt de auteur 
langdurige dienstverlening en 
langdurige vrijheidsontneming 
tijdens de weekeinden. 
Met literatuuropgave. 

10 
Moerings, M., S. van Ruller e.a. 
Gratie; themanummer 
Proces, 70e jrg., nr. 12, 1991, pp. 
329-372 

De afgelopen tien jaar wordt in 
ongeveer dertig procent van de 
gratieverzoeken een gunstige 
beslissing genomen. Gratie wordt 
niet verleend door de Koningin, 
maar bij koninklijk besluit en is 
veel minder zeldzaam dan velen 
denken. Dit staat in het Ten 
geleide van de redactie bij het 
themanummer over gratie van het 
tijdschrift Proces. Bijdragen aan 
dit nummer worden geleverd door 
C. Kelk die de positie van gratie 
in ons strafrecht belicht, J.M. 
Bruins die de wettelijke regeling 
van gratie uiteenzet en S. van 
Ruller, die de geschiedenis uit de 
doeken doet van dit oeroude 
instituut, waarvan reeds elementen 
zijn te vinden in het antieke 
HindoeIstische, Hebreeuwse, 
Griekse en Romeinse recht. H. 
Droessen, officier van justitie in 
Roermond gaat in op de praktijk 
van de gratieverlening, waarbij hij 
betrokken is als adviseur over 
ingediende gratieverzoeken. Zijn 
conclusie is dat gratie een noodza-
kelijk sluitstuk in de strafrechts-
pleging is. Het nummer wordt 
besloten met een interview van M. 
Moerings en S. van Ruller met 
J.C.A. Boudewijn, hoofd van de 
afdeling gratie van het ministerie 
van Justitie. Boudewijn legt er de 
nadruk op dat gratie niet is 
bedoeld ter correctie van het werk 
van de rechter, maar ter veran-
dering van de straf op grond van 
feiten en omstandigheden die de 
rechter niet kon betrekken bij de 
strafoplegging of die later zijn 
ontstaan en, had de rechter ze 
gekend, van invloed zouden zijn 
geweest op de straf. In het PS van 
een redacteur gaat M. Moerings 
kort in op de indiening van een 
gratieverzoek door de Zettense 
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psychiater F. die, wegens misbruik 
van zijn pupillen, is veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van zes 
jaar. Zolang het gratieverzoek 
loopt, blijft F. op vrije voeten. 
Volgens Moerings wordt het 
gratieverzoek door F. oneigenlijk 
gebruikt, namelijk om de executie 
van zijn straf zo lang mogelijk 
voor zich uit te schuiven. Zo kort 
na de veroordeling zijn immers 
geen nieuwe omstandigheden 
bekend geworden die verzachting 
van de opgelegde straf zouden 
kunnen rechtvaardigen. 

11 
Rohl, K.F. 
Court-Management in den USA 
Zeitschrift fur Rechtssoziologie, 
I2e jrg., nr. 2, 1991, pp. 217-231 

Naar aanleiding van het besluit 
van de Duitse minister van Justitie 
opdracht te geven tot het doen 
van een structuuranalyse van de 
gerechten in zijn land, wordt de 
situatie in Duitsland vergeleken 
met die in de Verenigde Staten, in 
het bijzonder met betrekking tot 
het 'court management'. In verge-
lijking met de situatie in 
Duitsland kan het volgende over 
de situatie bij de gerechten in de 
V.S. worden geconstateerd. 
Justitie wordt in de V.S. niet door 
de uitvoerende macht bestuurd, 
doch bestuurt zichzelf. De 
management en organisatiemoge-
lijkheden van justitie in de V.S. 
zijn aanzienlijk groter dan de 
Duitse, terwijI de gerechten met 
hun 'rule-making power' aanmer-
kelijk meer onathankelijkheid 
bezitten. In de V.S. heeft zich 
onder de naam 'court 
management' sinds de jaren zestig 
een professionele justitiele 
administratie ontwikkeld. Met 
'court management' neemt justitie 
in Amerika de niet eenvoudige 
taak op zich te komen tot een 
kwaliteits- en kwantiteitscontrole 
in een professionele organisatie, 

welke autonomie altijd hoog in 
het vaandel heeft gehad. 

12 
Zabel, G.E., U. Zabel 
Abkiirzung der Fahrerlaubnis-
sperre bei Alkohohdtern nach 
verkehrspsychologischer 
Nachschulung 
Blutalkohol, 28e jrg., nr. 6, 
1991, pp. 345-359 

In Duitsland bestaat de 
mogelijkheid ingevolge art. 69a dl. 
7 StrafGesetzBuch een 
ingetrokken rijbewijs eerder terug 

te geven dan het bij vonnis vastge-
stelde tijdstip. De auteur stelt de 
vraag of dit een standaardpro-
cedure zou moeten zijn wanneer 
iemand met goed gevolg een 
verkeerspsychologische nascho-
lingscursus heeft gevolgd. 
Verschillende auteurs zijn deze 
mening toegedaan en hun 
argumenten en voorwaarden 
worden in dit artikel besproken. 
Op drie vragen wordt nader 
ingegaan. Ten eerste de vraag wat 
moet worden verstaan onder het 
begrip Inieuw feit' dat in het 
wetsartikel als voorwaarde wordt 
gesteld. Ten tweede de vraag 
welke rechter moet beslissen over 
de teruggave. Ten derde de vraag 
of en wanneer voor de beoor-
deling een psychologisch 
deskundige moet worden gehoord. 
Op grond van de jurisprudentie en 
meningen van rechtsweten-
schappers komt de auteur tot de 
volgende conclusies. Ook nieuwe 
feiten, zoals getoond goed gedrag, 
verbetering van de rijvaardigheid 
enz., zijn alleen onder bepaalde 
voorwaarden grond voor een 
reductie van de periode van het 
rijverbod. Wanneer het rijbewijs is 
ingetrokken vanwege rijden onder 
invloed is een reductie niet 
mogelijk. Het volgen van een 
nascholingscursus kan in sommige 
gevallen als een nieuw felt gelden 
op grond waarvan het rijverbod 

92 	Justitiole Verkenningen, jrg. 18, nr. 4, 1992 



wordt ingetrokken. Over het 
algemeen moet de rechter zelf een 
prognose stellen, die is gebaseerd 
op het oordeel van een nascho-
lingsexpert. 
Met literatuuropgave. 

trokken partijen (inclusief slacht-
offers) en die laten zich goed 
gebruiken ten bate van het 
voorkomen en bestrijden van 
criminaliteit. Onderzoekers menen 
meestal dat zij zich tevreden 
moeten stellen met indirecte 
methoden (rapporten, recherche-
verslagen, getuigenverklaringen, 
enz.) De meeste criminologen 
nemen vaak hun toevlucht tot het 
vraaggesprek en de enquete. De 
auteur van het onderhavige artikel 
zoekt methoden om de werke-
lijkheid dichter te benaderen: 
door hen die misdaden plegen 
dichter bij het onderzoeksbedrijf 
te betrekken en door onderzoekers 
te laten participeren in het delin-
quente milieu. 
Met literatuuropgave. 

Literatuuroverzicht 

14 
Chiricos, T.G., W.D. Bales 
Unemployment and punishment; 
an empirical assessment 
Criminology, 29e jrg., nr. 4, 
1991, pp. 701-724 

Er zijn verschillende theoretische 
verklaringen waarom werklozen 

Criminologie 	 een grotere kans hebben om tot 
gevangenisstraf veroordeeld te 

13 	 worden. Onder meer wordt veron- 
Bovenkerk, F. 	 dersteld dat werkloosheid tot een 
Over de ontmoeting van misdaad strenger strafvorderings- en 
en criminologie 	 straftoemetingsbeleid leidt. Deze 
Delikt en delinkwent, 1991, pp. hypothese is getoetst met behulp 
1099-1107 	 van een steekproef van 1970 

De criminologie is waarschijnlijk 	verdachten die in 1982 in Florida 
de enige empirische wetenschap 	werden aangehouden. Nagegaan 
van het heden, waarvan de 	is in hoeverre deze verdachten 
beoefenaren het uiteindelijk object door het O.M. werden vervolgd en 
van hun vak: de misdaad, niet 	welke straf werd gevorderd. 
waar kunnen nemen. Dat is 	Verder is nagegaan in hoeverre 
jammer, want begrip van de 	men voorlopig werd gehecht en 
modus operandi kan superieure 	tot vrijheidsstraf werd veroor- 
inzichten opleveren over het han- deeld. Ook de lengte van de 
delen en de motieven van alle be- vrijheidsbeneming, zowel voor als 

na de veroordeling, is in het 
onderzoek betrokken. Het al dan 
niet werkloos zijn, bleek niet van 
invloed te zijn op het vervolgings-
beleid en het strafvorderingsbeleid 
van het O.M. Wel bleek dat 
werkloosheid zowel de kans op 
voorlopige hechtenis, als de kans 
op veroordeling tot een gevange-
nisstraf sterk doet toenemen. Ook 
de duur van de voorlopige 
hechtenis hing samen met 
werkloosheid. Het verband tussen 
werkloosheid en detentie werd 
versterkt als de raciale factor in de 
multivariate analyse werd 
betrokken. Werkloze negers 
hadden een vijf maal grotere kans 
om gedetineerd te worden dan 
blanken met een baan. 
Met literatuuropgave. 
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IS 

Curran, D., F. Scarpitti 

Crime in Atlantic City; do 
casinos make a difference? 
Deviant behavior, I2e jrg., nn 4, 
1991, pp. 431-449 

Ondanks het algemene oordeel 
dat gokken en casino's crimina-
liteit met zich meebrengen, is men 
in verschillende staten in Amerika 
overgegaan op het legaliseren van 
gokken als oplossing voor fiscale 
problemen; zo ook in de staat 
New Jersey. In november 1976 
werd gokken hier d.m.v. een 
constitutioneel referendum gelega-
liseerd. De auteurs onderzoeken 
de gevolgen hiervan op de crimi-
naliteitscijfers van Atlantic City, 
de enige stad waar gokken wordt 
toegestaan. Ze kijken allereerst 
naar de ruwe criminaliteitsge-
gevens van voor en na de intro-
ductie van casino's, zoals deze 
door de FBI worden verstrekt. 
Hoewel uit deze gegevens blijkt 
dater inderdaad sprake is van een 
significante toename van crimina-
liteit (m.n. voor wat betreft 
inbraak, beroving en diefstal) 
stellen de auteurs dater een 
verkeerde maatstaf is gehanteerd. 
De FRI-gegevens zijn volgens hen 
misleidend, omdat er geen 
rekening wordt gehouden met de 
grote aantallen bezoekers van de 
stad wanneer gekeken wordt naar 
het aantal mensen dat het risico 
loopt slachtoffer te worden van 
een misdrijf. Ook wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen crimi-
naliteit die buiten of binnen de 
casino's plaatsvindt. Houdt men 
met deze omstandigheden wel 
rekening dan komen de auteurs 
tot de conclusie dat de legalisering 
van gokken in Atlantic City niet 
heek geleid tot een significante 
toename van de criminaliteits-
cijfers. 
Met literatuuropgave. 

16 

McDowell, D., A.J. Lizotte es 
General deterrence through 
civilian gun ownership; an 
evaluation of the quasi-experi-
mental evidence 
Criminology, 29e jrg., nr. 4, 
1991, pp. 541-559 

Heeft particulier wapenbezit een 
afschrikkende werking? Een 
complicerende factor bij 
onderzoek van de afschrikkings-
hypothese is de mogelijkheid dat 
de door wapenbezit bereikte 
reductie in criminaliteit samengaat 
met verplaatsing van criminaliteit 
naar minder weerbare slachtoffers. 
De auteurs kozen voor een 
indirecte benadering van het 
probleem, d.w.z. zij bestudeerden 
de invloed van gebeurtenissen die 
reeds bestaande opvattingen over 
prive vuurwapenbezit kunnen 
wijzigen. Zij onderzochten crimi-
naliteitscijfers voor en na uitge-
breide aandacht van de media aan 
gevallen van defensief vuurwapen-
bezit. Hun case-studies betroffen 
een cursus voor vrouwen in 
wapengebruik in 1967 in Florida, 
een trainingsprogramma voor 
winkeliers uit Kansas City in 
1967, een geruchtmakend geval 
daterend uit 1982 waarbij alle 
volwassen burgers uit een stadje 
in Georgia wettelijk verplicht 
werden tot vuurwapenbezit, en 
een onderzoek naar twee plaatsen 
waar dit juist wettelijk verboden 
werd. De auteurs konden geen 
substantiele aanwijzingen vinden 

voor een afschrikkingseffect. De 
na de publicitaire aandacht optre-
dende veranderingen in de crimi-
naliteit konden evengoed aan het 
toeval toegeschreven worden. Ook 
toen de resultaten van de afzon-
derlijke case-studies 'gepooled* 
werden, bleken de gevolgen van 
de aandacht in de media voor de 
criminaliteit niet significant. 
Met literatuuropgave. 
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17 
Menard, S. 
Encouraging news for criminolo- 
gists (in the year 2050)? A 
comment on 0' Brien (1990) 
Journal of criminal justice, 19e 
jrg., nr. 6, 1991, pp. 563-567 

O'Brien vergeleek de officiele 
criminaliteitsstatistieken op grond 
van de Amerikaanse Uniform 
Crime Reports (UCR) en de zelf 
gerapporteerde victimisatiege-
gevens uit de National Crime 
Survey (NCS). De vergelijk-
baarheid hiervan is in de VS al 
lang onderwerp van discussie. 
O'Brien concludeerde dat bij 
gebruik van partiele correlaties en 
vergelijkingen van de eerste orde 
in niet-trendmatige (ARIMA) 
analyses, de resultaten conver-
geren. Hij noemt dit benioedigend 
voor onderzoekers die slechts een 
van beide bronnen willen 
gebruiken in tijdreeks analyses 
van veranderingen in criminaliteit. 
De auteur van het onderhavige 
artikel vecht deze conclusie aan 
op drie punten. Ten eerste zijn 
volgens hem de resultaten van 
niet-trendmatige analyses op 
grond van de twee bronnen 
waarin ook de spreiding in plaats 
en tijd wordt vervat, supple-
mentair en niet hetzelfde. Dit 
komt omdat zij twee verschillende 
verschijnselen representeren. Ten 
tweede meent de auteur dat 
niet-trendmatige analyses weinig 
inhoudelijke betekenis hebben. 
Ten derde meent hij dat de corre-
laties tussen de resultaten van 
onderzoek op de twee gegevens-
bronnen te laag zijn voor de 
conclusies van O'Brien. Tot slot 
uit hij de mening dat, afgezien van 
de gebruikte onderzoeksmethode, 
aan beide gegevensbestanden te 
veel bezwaren kleven voor 
conclusies met verstrekkende 
consequenties. Veranderingen in 
de gegevensopbouw zullen pas 
over enige tientallen jaren leiden 
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tot een zinvol gebruik van zowel 
de UCR als de NCS. 
Met literatuuropgave. 

18 
Murty, K.S., J.B. Roebuck 
The DUI offender as a social type 
Deviant behavior, 12e jrg., nr. 4, 
1991, pp. 451-470 

De auteurs veronderstellen dat 
rijders-onder-invloed (Drivers 
Under Influence) ook in andere 
opzichten deviant gedrag 
vertonen. Deze hypothese wordt 
getoetst bij een steekproef van 311 
wegens rijden onder invloed 
gearresteerde blanken, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de 
volgende factoren: eerdere arres-
taties; socio-demografische 
kenmerken; eigen perceptie van 
drankprobleem; aan het drinken 
gerelateerde gedragskenmerken; 
zelfconcept en identiteit; levensge-
schiedenis en persoonlijke 
problemen; levensstijl. Gebruik 
wordt gemaakt van al bestaande 
onderzoeksgegevens, aangevuld 
met persoonlijke 
interview-gegevens en officiele 
gegevens over het criminele 
verleden. Tweeentwintig van de 
311 (7%) waren voor de eerste 
keer gearresteerd, 28 (9%) waren 
een of meerdere keren gearres-
teerd voor rijden onder invloed 
(multiple DUI offenders) en 261 
(84%) waren eerder gearresteerd 
voor zowel rijden onder invloed 
als andere delicten (mixed-
multiple offenders). Van deze 
laatste groep was 51% eerder 
gearresteerd wegens een of meer 
geweldsdelicten en 78% wegens 
een of meer niet-gewelddadige 
delicten. Omdat tussen de 
'multiple DUI offenders' en de 
'mixed-multiple offenders' in 
andere opzichten dan het arresta-
tieverleden geen verschillen 
werden gevonden, werden beide 
groepen samengevoegd tot een 
groep, die der 'multiple offenders'. 

95 



De 'multiple offenders' lijken in 
veel opzichten op `gewone' delin-
quenten. Zij zijn jong, zonder 
partner, slecht opgeleid, relatief 
arm, verbaal niet vaardig en 
hebben vaak drankproblemen. Bij 
afwezigheid van sociale controle 
sinds hun kindertijd, leiden zij een 
risicovol en op zichzelf gericht 
deviant leven. Drinken vormt voor 
hen zowel een recreationeel doe, 
als een middel om hun 
persoonlijke problemen 'op te 
lossen'. Hoewel zij een individua-
listische, onafhankelijke en 
macho-houding hebben, zijn ze 
tegeffikertijd fatalistisch en 
depressief en hebben ze een lage 
zelfwaardering. Zij die worden 
gearresteerd wegens rijden onder 
invloed vertonen een algemeen 
deviant gedragspatroon en 
beperken zich niet tot rijden onder 
invloed alleen. De huidige 
praktijk om hen te behandelen als 
mensen die in andere opzichten 
niet crimineel zijn, beschouwen de 
auteurs dan ook als ongefundeerd 
en onjuist. 
Met literatuuropgave. 

19 

Nonn, E. 

Significations et interpretations 
de la gravite des evenements 
violents; le cas des voies de fait 
traitees a la colic nrunicipale de 
Montreal 
Criminologie, 24e jrg., nr. 2, 

1991, pp. 31-55 
Dit artikel is gebaseerd op een 
empirisch onderzoek naar de 
juridische benadering van plegers 
van geweldsmisdrijven, welke bij 
de rechtbank van Montreal 
gedurende de periode van 30 
september 1986 tot 1 oktober 1987 
werden aangebracht. Onderzocht 
werden 625 gevallen van geweld-
pleging op een totaal van 2525 
aanklachten. Centraal staat een 
specifiek aspect: de benoeming 
van bepaalde handelingen als 

misdaden. Beschreven en geanaly-
seerd worden de socio-politieke 
en juridische factoren die van 
invloed kunnen zijn op het formu-
leren van een aanklacht door 
politic en justitie. Door deze 
aanklachten te vergelijken met 
juridische en extra-juridische 
variabelen, valt een verschil te 
constateren bij de classificatie van 
gelijksoortige gevallen, afhankelijk 
van de familie- of sociale context. 
Met literatuuropgave. 

20 

Patterson, E.B. 

Poverty. income inequality, and 
community crime rates 
Criminology, 29e jrg., nr. 4, 
1991, pp. 755-776 

De auteur onderzocht de 
samenhani tussen economische 
condities van gebieden en het 
daarin voorkomende criminali-
teitsniveau. Eerst wordt ingegaan 
op enkele operationaliseringspro-
blemen van de begrippen 
armoede, inkomensongelijkheid, 
en 'community'. Ook behandelt de 
auteur de problematiek van de 
meting van controlevariabelen. De 
gegevens voor de studie betrok de 
auteur uit een in 1977 onder 11419 
huishoudingen in 57 districten 
gehouden onderzoek naar politie-
gedrag. De auteur gebruikte de 
victimisatiecijfers van inbraken en 
gewelddadige criminaliteit. Als 
operationalisering van absolute 
armoede en relatieve armoede 
(d.w.z. inkomensongelijkheid) 
werden gebruikt het percentage 
huishoudens met een jaarinkomen 
kleiner dan 5000 dollar en de 
gini-coefficient voor de inkomens-
verdeling. Ook werden een achttal 
controlevariabelen gebruikt. De 
auteur vond dat alleen het niveau 
van absolute armoede en niet de 
inkomensongelijkheid van 
gebieden een significante 
samenhang vertoonde met de in 
die gebieden voorkomende 
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gewelddadige criminaliteit. Het 
schijnt dat ernstige materiele 
achterstanden het vermogen van 
de gemeenschap voor controle en 
zelfregulatie ondergraaft. De 
bevindingen van het onderzoek 
acht de auteur consistent met het 
sociale controle perspectief. 
Met literatuuropgave. 

21 
Sumner, C. 
Das Konzept der Devianz neu 
iiberdacht; zu einer Soziologie 
der 'censures' 
Kriminologisches Journal, 23e 
jrg., nr. 4, 1991, pp. 242-272 

Deze studie gaat in op de zwakke 
kanten van het concept van 
afwijkend gedrag, waarop de 
deviantiesociologie, als deelgebied 
van de algemene sociologie, 
steunt. Hiertegenover wordt het 
concept van de sociale censuur 
gesteld, dat een betere basis zou 
bieden voor sociologisch werk op 
het terrein van de deviantiesocio-
logie. Ter illustratie van dit 
nieuwe concept wordt uitvoerig 
ingegaan op het voorbeeld van de 
censuur van de 'prostitutie'. De 
studie bekritiseert voorts de 
orthodoxe concepten van crimina-
liteit en deviantie, omdat deze 
blijven vasthouden aan een 
onhoudbaar behaviourisme en het 
historische karakter van wet en 
moraal negeren. De bestaande 
liberate en radicale 
labeling-perspectieven worden in 
het bijzonder bekritiseerd vanwege 
hun nominalisme en economisme. 
Met als voorbeeld een tegen-
woordige versie van de neomarxis-
tische ideologietheorie, welke de 
voetangels en klemmen van zowel 
het behaviourisme als het relati-
visme tracht te vermijden, wordt 
het concept van een sociale 
censuur ontwikkeld. 
Met literatuuropgave. 

22 
Wal, G. van der, H.J.J. Leenen 
e.a. 
De overlijdensverklaring en 
melding na euthanasie of hulp by 
zelfdoding 
Medisch contact, 47e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 43-47 

Op grond van de resultaten van 
een onderzoek van de vakgroep 
Huisartsgeneeskunde en Verpleeg-
huiskunde van de Vrije Univer-
siteit te Amsterdam trachten de 
auteurs meer inzicht te verschaffen 
in de wijze waarop huisartsen in 
de praktijk omgaan met de overlij-
densverklaring en melding in 
geval van euthanasie of hulp bij 
zelfdoding. Het onderzoek werd 
verricht onder zelfstandig geves-
tigde huisartsen. De verzameling 
van de gegevens geschiedde 
uiteindelijk door middel van een 
enquete onder een aselecte steek-
proef van Noordhollandse 
huisartsen (n=521, dat is 48% van 
de populatie) en huisartsen uit de 
rest van Nederland (n=521, dat is 
10% van de populatie), alsmede 
middels een analyse van de 
processen-verbaal van door 
Noordhollandse huisartsen toege-
paste euthanasie of verleende hulp 
bij zelfdoding (n =263). Het 
onderzoek betrof primair de jaren 
1986 tot en met 1989. Al met al is 
de conclusie dat in de afgelopen 
jaren (1989/1990) het aantal 
gevallen van euthanasie of hulp 
bij zelfdoding dat door de Neder-
landse (huis)artsen werd gemeld 
niet exacter kan worden geschat 
dan dat het ligt tussen de 15% en 
de 40%. Verwacht mag worden dat 
deze percentages nog zijn gestegen 
na de eind 1990 gewijzigde en 

•begin 1991 geImplementeerde 
meldingsprocedure. Het 
percentage meldingen bij de 
gemeentelijke lijkschouwer zal nog 
toenemen; dat bij politie en 
justitie zal sterk afnemen. De 
genoemde percentages zijn gemid- 
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delden. Er blijken in Nederland 
echter ffinke regionale verschillen 
te bestaan. Een van de mogelijke 
verklaringen hiervoor is het beleid 
dat door het O.M. ter plaatse 
wordt gevoerd. Het meest 
sprekende voorbeeld hiervan is 
het arrondissement Alkmaar 
(meldingspercentage 45%) waar de 
Hoofdofficier van Justitie reeds in 
de herfst van 1985 enige drempel-
verlagende afspraken met medici 
en instellingen in zijn ambtsgebied 
maakte. 
Met literatuuropgave. 

23 
Wessely, S., P.J. Taylor 
Madness and crime; criminology 
versus psychiatry 
Criminal behavior and mental 
health, le jrg., nr. 3, 1991, pp. 
193-228 

Met betrekking tot de relatie 
tussen crimineel gedrag en 
psychiatrische ziektebeelden 
kunnen twee scholen worden 
onderscheiden. De 'criminolo-
gische school' legt geen verband 
tussen geestesziekte en crimineel 
gedrag. Dit gedrag is een gevolg 
van depriverende omstandigheden 
in hetzij de samenleving, hetzij het 
gezin. Volgens de `psychiatrische 
school' daarentegen blijkt uit 
onderzoek duidelijk dat geestes-
ziekte samengaat met een 
verhoogd criminaliteitsrisico. Met 
name blijkt er een verband te 
bestaan tussen schizofrenie en 
ernstig gewelddadig gedrag. 
Behalve fundamentele verschillen 
in theoretische benadering zijn er 
methodologische verklaringen 
waarom de criminologische en 
psychiatrische school zulke tegen-
gestelde conclusies trekken met 
betrekking tot de samenhang 
tussen psychiatrische stoornis en 
crimineel gedrag. Deze methodo-
logische verklaringen worden 
uitvoerig beschreven. Er is geen 
onderzoekmethode die de 

opgesomde methodologische 
problemen geheel kan onder-
vangen. Een longitudinale onder-
zoeksbenadering biedt daartoe 
nog het meeste perspectief. 
Ondanks de interpretatiepro-
blemen van het verrichte 
onderzoek kan wel worden gecon-
cludeerd dat voor bepaalde 
groepen geesteszieken, met name 
schizofrenen, de kans op geweld-
dadig gedrag opvallend groter is. 
Met literatuuropgave. 

24 
Wooldredge, J.D. 
The impact of the Wilson admini-
stration on economic crime rates 
Journal of quantitative crimi-
nology, 7e jrg., nr. 4, 1991, pp. 
357-372 

In Amerikaans criminologisch 
onderzoek wordt veel gebruik 
gemaakt van de zgn. Uniform 
Crimes Reports. Deze statistiek 
geeft de door de politic geregi-
streerde criminaliteit weer. De 
vraag is in hoeverre de betrouw-
baarheid hiervan wordt beinvloed 
door veranderingen in de door de 
politic gehanteerde registratie- en 
coderingsprocedures. In het 
onderhavige onderzoek is 
specifiek nagegaan in hoeverre het 
aantreden van 0.W. Wilson in 
1960 als hoofdcommissaris van 
politie in Chicago een onafhan-
kelijke invloed heeft gehad op de 
ontwikkeling van de geregi-
streerde criminaliteit. Wilson heeft 
nl. de criminaliteitsregistratie 	• 
gecentraliseerd teneinde 
vervalsing ervan tegen te gaan. 
Behalve het hoofdcommissariaat 
van Wilson is het effect van 
verschillende andere onalhan-
keffike variabelen op de geregi-
streerde vermogenscriminaliteit in 
de periode tussen 1934 en 1973 
onderzocht: het percentage negers 
onder de stadsbevolking, het 
aantal echtscheidingen, het 
werkloosheidspercentage en het 
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sterftecijfer van kinderen als 
indicator van de absolute armoede 
onder de bevolking. Het bleek dat 
de raciale en economische varia-
belen een nadrukkelijke invloed 
hebben gehad op de ontwikkeling 
van de geregistreerde vermogens-
criminaliteit. Wordt het commissa-
riaat van Wilson als aanvullende 
onafhankelijke variabele aan het 
causale model toegevoegd, dan 
blijkt het model op onderdelen 
aanzienlijk te veranderen. De 
wijze van registreren van crimina-
liteit heeft dus een verstorend 
effect gehad. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

25 
Boek, J. 
Gebruik van geweld binnen 
penitentiaire inrichtingen 
Sancties, nr. 6, 1991, pp. 
372-381 

Uit bijlage VIII bij het rapport 
waarin het functioneren van de 
extra beveiligde inrichtingen 
wordt geevalueerd blijkt dat 
inrichtingswerkers in toenemende 
mate met geweld worden gecon-
fronteerd. Over het geweld dat zij 
dientengevolge tegen de gedeti-
neerden aanwenden, wordt slechts 
een enkele keer geklaagd. In dit 
opstel bespreekt de auteur aller-
eerst de vraag in hoeverre de 
wettelijke regeling van het gebruik 
van geweld door penitentiaire 
inrichtingswerkers binnen gevan-
genissen en huizen van bewaring 
tot de grondrechtelijke bepalingen 
die de lichamelijke integriteit 
beschermen kan worden herleid. 
Daarna worden enkele algemene 
opmerkingen gemaakt over grond-
rechten en beperking daarvan. 
Vervolgens wordt ingegaan op 
wettelijke regelingen die 
betrekking hebben op het 
handhaven van de tucht in de 
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meest ruime zin van het woord in 
penitentiaire inrichtingen. 
Tenslotte trekt de auteur enige 
conclusies. 
Met literatuuropgave. 

26 
Gorta, A., T. Sillavan 
Escapes from New South Wales 
goals: placing the risk in 
perspective 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
24e jrg., nr. 3, 1991, pp. 204-218 

Tussen 1983 en 1989 hebben 812 
ontvluchtingen plaatsgevonden uit 
penitentiaire inrichtingen in New 
South Wales. Zowel van de 
betreffende gedetineerden zijn 
gegevens geanalyseerd, als 
omtrent de detentie-omstandig-
heden. Het aantal ontvluchtingen 
blijkt in de loop van de jaren 
tachtig opvallend te zijn gedaald. 
De ontvluchte gedetineerden 
kunnen als volgt worden gekarak-
teriseerd: mannelijk (95%), jonger 
dan 24 jaar (58%) en veroordeeld 
wegens een vermogensmisdrijf 
(61%). 98% van de ontvluchtingen 
vond plaats na de veroordeling tot 
een gevangenisstraf en niet tijdens 
de voorlopige hechtenis. De 
meerderheid van de ontvluch-
tingen geschiedde tijdens een 
verblijf in een minimaal beveiligde 
gevangenis. Het ging dap niet 
alleen om ontsnappingen vanuit 
de inrichting, maar ook om het 
niet terugkeren van verlof. Er is 
geen kenmerkende detentiefase 
waarin de kans op ontvluchten 
groter is. Opvallend is de grote 
pakkans na ontvluchting. Slechts 
tien procent van de ontvluchte 
gedetineerden slaagde erin !anger 
dan zes maanden op vrije voeten 
te blijven. Om nog een verder 
beeld te krijgen welk risico 
ontvluchtingen opleveren voor de 
vrije samenleving, is ook nagegaan 
in hoeverre tijdens het verblijf op 
vrije voeten nieuwe delicten zijn 
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gepleegd. Dit bleek slechts in 25% 
van de gevallen zo te zijn geweest. 
Daarbij ging het doorgaans om 
relatief lichte vermogensmis-
drijven. 
Met literatuuropgave. 

27 
Marie, H.J.C. van 
Kwaliteitszorg in de tbs, moor 
hoe? 
Trema, 14e jrg., nr. 9/10, 1991, 
pp. 335-342 

Aan de hand van een drietal 
beleidsdoelen, te weten integratie, 
recidive-preventie en procesbe-
waking warden de vele, uiteenlo-
pende onderwerpen uit de nota 
Tbs. een bijzondere maatregel: de 
coneurrentie tussen beveiliging, 
behandeling en beseherming van de 
rechtspositie, uitgebracht door de 
staatssecretaris van justitie op 1 
oktober 1991, besproken. Gecon-
cludeerd kan warden dat de 
kracht van deze nota zit in de 
signalering van de knelpunten in 
de huidige tenuitvoerlegging tbs 
en de expliciet uitgesproken 
bereidheid hier daadwerkelijk jets 
aan te doen. De overheid wenst 
zichzelf op afstand, als voorwaar-
denscheppend en initierend, maar 
hoe verhoudt deze wens zich tot 
de ministeriele, dus politieke, 
verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de zo geruchtmakende 
verpleging van terbeschikkingge-
stelden en de maatschappelijke 
vrijheid? De auteur spreekt de 
hoop uit, dat het verschijnen van 
een volgende nota tbs niet weer 21 
jaar op zich sal laten wachten. 
Daarvoor zijn er teveel verwach-
tingen gewekt. Met de wens tot 
sturen op afstand is nog niet 
vermeld, hoe lang de teugels 
zullen zijn. 

28 
Peelo, M., J. Stewart e.a. 
Women partners of prisoners 
The Howard journal of criminal 
justice, 30e jrg., nr. 4, 1991, pp. 
311-327 

Echtgenotes en vriendinnen van 
gedetineerden hebben het in 
verschillende opzichten zwaar. Dit 
heeft onderzoek in Groot-
Brittannie uitgewezen onder 
clienten van de reclassering. Het 
onderzoek was gebaseerd op 43 
gevalsbeschrijvingen van 
vrouwelijke partners van gedeti-
neerden die de hulp van de reclas-
sering hadden ingeroepen. 
Behalve het emotionele gemis van 
de gedetineerde partner, zijn het 
vooral financiele problemen die 
deze vrouwen ondervinden. Er is 
vaak sprake van schulden die 
door de gedetineerde man zijn 
achtergelaten. Verder kost het 
vaak tijd en moeite om de juiste 
sociale uitkering te verkrijgen en 
zijn de vrouwen doorgaans niet 
gewend am het financieel beheer 
voor het gezin te voeren. De 
gevolgen zijn schrijnend. Vaak is 
er onvoldoende geld om zelfs 
maar de meest elementaire zaken 
te kunnen betalen zoals eten, 
huisvesting, nutsvoorzieningen 
enz. Eigenlijk is er geen adequate 
hulpverlening voor deze vrouwen. 
De sociale dienst schiet tekort en 
de reclassering verleent primair 
hulp aan de veroordeelden en niet 
aan hun partners. Toch ontkomt 
de reclassering er niet aan am 
deze vrouwen te helpen. 
Met literatuuropgave. 
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29 
Wilkins, J., J. Cold 
Self-mutilation in female 
remanded prisoners; I. an 
indicator of severe psychopat-
hology 
Criminal behavior and mental 
health, le jrg., nr. 3, 1991, pp. 
247-267 

Onderzocht is in hoeverre 
vrouwelijke gedetineerden die in 
het verleden zelfdestructief gedrag 
hebben vertoond zich wat betreft 
hun persoonskenmerken onder-
scheiden van andere vrouwelijke 
gedetineerden. Kunnen dergelijke 
verschillen worden aangetoond 
dan relativeert dit de betekenis 
van de detentie-ervaring als 
oorzaak van zelfdestructief 
gedrag. Het onderzoek is gedaan 
bij 74 vrouwen die gedurende een 
periode van acht weken in een 
Brits huis van bewaring werden 
ingesloten. De medische dienst 
had vastgesteld dat deze vrouwen 
zich eerder zelfdestructief hadden 
gedragen; voornamelijk door 
zichzelf te snijden. 62 doorsnee 
vrouwelijke preventief gehechten 
werden in een controle-groep 
opgenomen. Alle gedetineerden in 
het onderzoek werden vlak na hun 
insluiting geinterviewd. Het bleek 
dat de zelfdestructieve vrouwen 
significant jonger waren en een 
omvangrijkere recidive-staat 
hadden. De vrouwen in de onder-
zoekgroep vertoonden vaker 
symptomen van psychiatrische 
morbiditeit. Ernstige vormen van 
persoonlijkheidsstoornissen 
kwamen ook frequenter voor. 
Opvallend was dat relatief veel 
vrouwen in de onderzoeksgroep in 
vergelijking met de gedetineerde 
in de controle-groep een ontre-
gelde jeugd heeft gehad. Vooral 
waren zij relatief vaak slachtoffer 
ware geweest van seksueel 
misbruik. De vrouwen me een 
zelfdestructief verleden reageren 
slecht op conventionele psychia- 

trische behandelingsvormen. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

30 
Barker, M., R. Morgan 
Probation practice with sex 
offenders surveyed 
Probation journal, 38e jrg., nr. 
4, 1991, pp. 171-176 

In Engeland is het percentage 
seksuele delinquenten in gevange-
nissen het laatste decennium sterk 
gestegen, zowel door vaker 
opgelegde als door langere gevan-
genisstraffen. Het percentage 
seksuele delinquenten met een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
steeg van 20% in 1979 tot 33% in 
1989. De auteurs maakten een 
overzicht van alle bestaande 
reclasseringsprogramma's voor 
deze delinquenten, als voorbe-
reiding van een diepergaande 
evaluatie van een beperkt aantal 
programma's. Zij verkregen hun 
informatie bij de reclasseringsin-
stellingen. Het aantal speciale 
programma's voor seksuele delin-
quenten in het kader van een 
veroordeling is de laatste vijf jaren 
explosief gegroeid. In totaal 43 
van de 56 reclasseringsinstellingen 
of -afdelingen hadden een 
speciaal programma, en 
bovendien verwezen er nog eens 
22 ook naar andere hulpverle-
ningsinstellingen. De initiatieven 
werden veelal in de praktijk 
genomen door medewerkers met 
een speciale belangstelling in deze 
hoek en de dienstverlening is 
meestal 'extra', zowel voor de 
medewerkers als voor de 
(ex)gedetineerden. Omdat het 
werk vaak extra is, loopt het ook -
het grootste gevaar afgekapt te 
worden bij bezuinigingen. De 
medewerkers hebben veelal een 
extra training of opleiding 
genoten. Goed opgeleide 
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medewerkers geven hun kennis en 
kundigheid door aan nieuw-
komers. Ook worden vaak externe 
deskundigen geraadpleegd. De 
aanpak/behandeling stoelt 
meestal op de cognitieve 
gedragspsychologie, de daders 
worden (in groepen) geconfron-
teerd met de negatieve gevolgen 
van hun gedrag en hen worden 
nieuwe methoden aangeleerd om 
hun impulsen onder controle te 
houden. De duur en frequentie 
van de programma's varieert, 
maar algemeen wordt aange-
nomen dat kortdurende cursussen 
weinig effectief zijn. 

31 

Celnick, A., B. Mc Williams 

Helping, treating and doing good 
Probation journal, 38e jrg., nr. 
4, 1991, pp. 164-170 

Reclasseringsmedewerkers hebben 
het welzijn van veroordeelden tot 
doe. De auteurs stellen de 
precieze inhoud hiervan, en 
daarmee van hun werk, opnieuw 
ter discussie. Vragen zijn: wat is 
de hulp die zij te bieden hebben 
en moeten bieden, en welke 
vaardigheden en voorwaarden zijn 
daarvoor nodig. Reclasseringshulp 
staat tussen (sociale) controle en 
behandeling in. Algemeen sociale 
en persoonlijke problemen van de 
veroordeelde moeten worden 
aangepakt, maar er mag geen 
streven (ook niet impliciet) zijn 
naar een gedragsverandering. 
Deze wankele grens is vooral in 
de gedwongen relatie moeilijk te 
bewaken. Uitgangspunt van de 
auteurs is dat het stellen van de 
doelen van het contact altijd 
gebaseerd moet zijn op de 
behoefte van de veroordeelde en 
niet die van justitie of reclas-
sering. Vanwege de kennelijke 
neiging van reclasseringsmede-
werkers om 6 goed te doen' stellen 
zij dat het werk er beter op gericht 
kan zijn geen schade te veroor- 
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zaken dan goed te doen. Wat 
betrell de effecten constateren zij 
een ironisch dualisme. Enerzijds 
doet de roep (Gendreau en Ross, 
1983) dat niets werkt' nog steeds 
zijn invloed gelden. Anderzijds 
suggereert een toenemend aantal 
publikaties dat reclasseringswerk, 
onder de juiste voorwaarden 
verricht, tot reductie van crimina-
liteit leidt en dat controle zonder 
aan de behoeften van de gestraften 
tegemoet te komen alleen contra-
productief werkt. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

32 
Loeber, R., NI. Stouthamer-
Loeber e.a. 
Age al onset of problem 
behaviour in boys, and later 
disruptive and delinquent 
behaviours 
Criminal behaviour and mental 
health, I e jrg., nr. 3, 1991, pp. 
229-246 

De auteurs gaan in op de vraag in 
hoeverre jongens die al op zeer 
jonge leeftijd probleemkinderen 
waren, later in hun !even deviant 
gedrag tonen. De onderzoeks-
groep bestond uit 205 Ameri-
kaanse jongens van de leeftijd van 
10-16 jaar. Informatie over de 
jongens werd via de ouders 
ingewonnen. Deze gegevens 
werden met verschillende schaal-
technieken bewerkt, waaronder de 
zogeheten Self-reported Delin-
quency Measure van Elliot. Gok 

werden diverse aspecten van het 
ouderlijk gedrag onderzocht. Toen 
de jongens 15-21 jaar waren, dus 5 
jaren later, vond een follow-up 
plaats. De auteurs kwamen tot de 
constatering dat jongens die door 
hun moeder werden getypeerd als 
'niet gemakkelijk' tussen 1 en 5 
jaar, op latere leeftijd twee maal 
zoveel regelovertredend gedrag 



vertoonden dan de `gemakkelijke' 
jongens. Ongeveer een op de vijf 
probleemkinderen was een 
meervoudig regelovertreder 
geworden. Bij de gemakkelijke 
jongens was deze verhouding een 
op de twintig. Ook werd bij de 
probleemkinderen significant meer 
antisociaal gedrag geconstateerd. 
Hoewel de onderzoeksgroep klein 
was en niet representatief, menen 
de auteurs toch vele punten van 
overeenkomst te zien met resul-
taten van andere studies. 
Met literatuuropgave. 

33 
Weintraub, K.J., M. Gold 
Monitoring and delinquency 
Criminal behavior and mental 	34 
health, le jrg., nr. 3, 1991, pp. 	Wooldredge, J.D. 
268-281 	 Age at first court intervention 

Eerder onderzoek naar het effect 	and the likelihood of recidivism 
van supervisie door ouders op 	among less serious juvenile 
delinquent gedrag van hun 	 offenders 
kinderen heeft tot nu toe inconsis- 	Journal of criminal justice, 19e 
tente resultaten opgeleverd. De 	jrg., nr. 6, 1991, pp. 515-523 
verschillen kunnen worden 	Het idee bestaat dat hoe jonger de 
verklaard door de afwezigheid van jeugddelinquent is bij het eerste 
controle op variabelen die met 	formele strafrechtelijke ingrijpen, 
elkaar in verband staan,en de 	des te groter zijn of haar kans op 
manier waarop, zowel theoretisch recidive is. Als oorzaak hiervan 
als praktisch, omgegaan wordt 	wordt genoemd dat jongeren 
met variabelen die elkaar 	gevoeliger zijn dan ouderen voor 
onderling beInvloeden. Met deze 	de stigmatiserende effecten van 
studie willen de auteurs nagaan of een strafrechtelijk ingrijpen. Dit is 
het toezicht houden door de 	een reden om jonge delinquenten 
ouders op de handel en wandel 	die een minder ernstig delict 
van hun kind(eren) van invloed is hebben gepleegd, niet voor de 
op delinquent gedrag van deze 	kinderrechter te brengen. Toetsing 
jongeren. Zij houden hierbij 	van deze relatie wordt bemoeilijkt 
rekening met de volgende varia- 	doordat de kans op recidive 
belen; leeftijd, sekse, visie op 	mogelijk meer afhankelijk is van 
delinquent gedrag van vrienden en leeftijd op zichzelf dan van leeftijd 
warmte van de ouder-kind-relatie. bij eerste interventie; de kans om 
Ze bekijken tevens of deze varia- 	delicten te begaan is het grootst in 
belen de relatie tussen supervisie 	de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Dit 
en delinquent gedrag bepalen. 	betekent dat bij onderzoek naar 
Onderzoeksgegevens werden 	de relatie tussen leeftijd bij eerste 
verkregen uit het tweede 'National interventie en recidivekans, voor 
Survey of Youth' uit 1972. Uitein- de invloed van leeftijd moet 
delijk werden 1300 jongeren in de worden gecontroleerd, door voor 
leeftijd van 11-18 jaar geInter- 	verschillende leeftijdsgroepen 
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viewd. Na gegevens-analyse door 
het bepalen van Pearson's 
produkt-moment correlatie 
coefficient en veelvoudige 
regressies van de gestandaardi-
seerde variabelen, waren de resul-
taten als volgt. Er was in het 
algemeen sprake van een 
negatieve relatie tussen supervisie 
door ouders en delinquent gedrag 
van hun kinderen. Deze relatie 
werd inderdaad bepaald door 
bovengenoemde variabelen. 
Slechts in het geval van supervisie 
door een alleenstaande vader 
bleek de relatie positief te zijn, 
m.n. bij meisjes. 
Met literatuuropgave. 
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verschillende follow-up perioden 
te gebruiken. In dit onderzoek 
wordt de relatie tussen de leeftijd 
waarop het eerste strafrechtelijke 
contact plaatsvindt en de kans op 
recidive getoetst bij manlijke 
delinquenten verdeeld over zes 
groelpen die in leeftijd varieren 
van 12 tot 17 jaar. Gebruik wordt 
gemaakt van verschillende en 
vaste follow-up perioden. Het 
criterium voor recidive is arres-
tatie tijdens de follow-up periode. 
Factoren waarvan is gebleken dat 
zij sterk zijn gerelateerd aan de 
kans op crimineel gedrag, werden 
constant gehouden. Bovendien 
werd het soort straf constant 
gehouden. De delinquenten 
werden gevolgd vanaf een jaar 
nadat bun vonnis werd uitge-
sproken tot hun eenentwintigste 
jaar. Bij de ene analyse werd een 
follow-up periode gebruikt, 
varierend van acht tot drie jaar 
(voor respectievelijk de 12- en 
I 7-jarigen), en bij de andere een 
vaste follow-up periode van drie 
jaar. Bij gebruik van de vaste 
follow-up periode bleek dat de 
leeftijd bij de eerste strafrech-
telijke interventie positief gerela-
teerd was aan de kans op recidive 
hoe lager die leeftijd, hoe geringer 
de recidivekans. Deze resultaten 
zijn echter bedrieglijk. Zij 
verliezen hun betekenis wanneer 
de varierendefollow-up perioden 
worden gebruikt, waarbij gecon-
troleerd wordt voor de variatie in 
leeftijd tijdens de follow-up 
periode. Dan blijkt dat in elke 
leefindsgroep ongeveer 60 procent 
niet opnieuw gearresteerd wordt 
voor het eenentwintigste 
levensjaar. De verschillen tussen 
de groepen zijn niet significant. 
De leeftijd bij het eerste formele 
contact met de kinderrechter is 
dus niet van invloed op de recidi-
vekans tot het eenentwintigste 
jaar. Voor minder ernstige jeugd-
delinquenten wordt de kans op 

recidive beter voorspeld door 
leeftijd op zichzelf dan door 
leeftijd bij eerste interventie. De 
kans op recidive is het grootst in 
de leeftijd van 16 tot 19 jaar. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

35 

Naey€, J. 
De Commisvie voor de Politic-
klach ten Amsterdam: van juridi-
sering naar conflictoplos.ving? 
Nederlands juristenblad, 66e 
jrg., nr. 45/46, 1991, pp. 

1821-1830 
De Commissie voor de politic-
klachten Amsterdam heeft zich 
ontwikkeld tot een soon 
rechterlijk college. Door deze 
juridische aanpak in de 
opbouwfase kon de Commissie 
uitgroeien tot een gezaghebbend 
orgaan. Of deze aanpak ook een 
`winnend' uitgangspunt zal blijven 
moet nog blijken. Het geschonden 
vertrouwen en de gekwetste 
emotie van de klagende burger 
lijken meer gebaat bij directe 
bemiddeling en conflictoplossing 
dan bij het juridiseren van de 
klacht. Van de ervaringen sinds 
1986 in Amsterdam kan profijt 
worden getrokken bij de plannen 
voor regionale klachtencom-
missies zoals voorgesteld in het 
voorontwerp voor een nieuwe 
Politiewet. 
Met literatuuropgave. 

36 
Winkel, F.J. 

Interaction between the police 
and minority group members; 
victimization through the 
incorrect interpretation of 
nonverbal behavior 
International review of victi-
mology, 2e jrg., nr. I, 1991, pp. 
15-27 

Allochtonen blijken in Nederland, 
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en ook in andere landen, een 
groter risico te lopen om 
opgepakt, vastgehouden en zwaar 
veroordeeld te worden dan 
autochtonen. In dit artikel worden 
een aantal sociaal-psychologische 
verklaringen voor dit fenomeen 
onder de loep genomen. De 
nadruk ligt daarbij op non-verbale 
fouten, die gemaakt kunnen 
worden bij de interactie tussen 
autochtone politiemensen en 
allochtone burgers. Het is 
mogelijk dat, als gevolg van deze 
fouten, agenten onder bepaalde 
omstandigheden allochtonen 
eerder als verdachte aanmerken 
dan autochtonen. Aan de hand 
van drie experimenten, waarin 
cultureel bepaalde non-verbale 
gedragingen systematisch werden 
gemanipuleerd in video-opnames 
(defensief gedrag, ritmische 
bewegingen en oogcontact) wordt 
aangetoond dat er inderdaad 
sprake is van communicatie-
fouten in interacties tussen alloch-
tonen en autochtonen. Het 
non-verbale gedrag van allochtone 
burgers wordt vaak verkeerd 
genterpreteerd door de 
autochtone politie-ambtenaren. 
Het beleefd wegkijken van Turken 
en Marokkanen in ondervragings-
situaties bijvoorbeeld wordt door 
de ondervragers als verdacht 
beschouwd. Zo worden alloch-
tonen het slachtoffer van interpre-
tatie-fouten. De auteur geeft aan 
dat alle beschreven factoren 
ondergebracht kunnen in de 
correspondentie-theorie. 
Uitgangspunt hierbij is dat 
iemand meer verdacht overkomt 
bij de ander naarmate er minder 
overeenstemming is voor wat 
betreft een aantel in het oog sprin-
gende persoonlijkheidskenmerken. 
Met literatuuropgave. 

37 
James, S., B. Hendry 
The money or the job; the 
decision to leave policing 
The Australian and New 
Zealand Journal of criminology, 
24e jrg., nr. 3, 1991, pp. 169-189 

In Australie is er sprake van een 
duidelijke achterstand voor wat 
betreft onderzoek naar de redenen 
waarom politie-ambtenaren hun 
werkkring verlaten en de invloed 
van het moreel en tevredenheid 
met het werk op een dergelijke 
beslissing. De auteurs doen hier 
verslag van een onderzoek, dat ze 
hebben uitgevoerd in 1987 en 1988 
binnen het politiekorps van 
Victoria, waar men na invoering 
van het 'Emergency Services 
Superannuation Scheme' (NSSS) 
in januari 1987 ,werd geconfron-
teerd met een dramatische 
toename van vrijwillige uittreding. 
Er werden steekproefsgewijs 
vragenlijsten verstuurd naar 
politie-ambtenaren die ontslag 
hadden genomen of met de VUT 
waren gegaan, na dat de nieuwe 
pensioenregeling 'ESSS' in 
werking trad. Een controlegroep 
van ambtenaren in dienst van het 
politiekorps in Victoria kreeg de 
vragenlijst ook voorgelegd, zodat 
vergelijking mogelijk werd. De 
resultaten laten zien dat m.n. 
ontevredenheid met het werk de 
beslissing om het korps te verlaten 
bepaalt, vooral bij diegenen die 
ontslag namen voor hun vijftigste. 
Politie-ambtenaren die nog in 
dienst waren van het korps bleken 
evenzeer ontevreden met hun 
werk. Deze groep stond zelfs veel 
negatiever tegenover het 
politiewerk dan de groep mensen 
die vlak na hun vijftigste met de 
VUT gingen. Men bleek vooral 
ontevreden over de organisatie en 
het management van het korps in 
Victoria. Het soort werk of 
externe factoren hadden veel 
minder invloed op de ontevre- 
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denheid. Radicale organisato-
rische veranderingen en de 
evaluatie hiervan zullen dan ook 
noodzakelijk zijn. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

38 
Altschuler, D.M., P.J. Broun-
stein 
Patterns of drug use, drug 
trafficking, and other delinquency 
among inner-city adolescent 
males in Washington, D.C. 
Criminology, 29e jrg., nr. 4, 
1991, pp. 589-622 

De auteurs hebben onderzoek 
gedaan naar het verband tussen 
drugs en criminaliteit bij jongeren 
die wonen in de binnenstad van 
Washington D.C. Interviews 
werden afgenomen bij 387 jongens 
in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, 
afkomstig uit de armste delen van 
de stad. Daarnaast werd gebruik 
gemaakt van informatie over 
politiecontacten en contacten met 
de rechter en informatie over 
schoolcijfers en schoolbezoek. 
Ongeveer 20 procent van de steek-
proef had het afgelopen jaar drugs 
verkocht of gebruikt. Daarvan had 
de helft alleen drugs verkocht en 
niet gebruikt. Door vier procent 
werden drugs gebruikt en 
verkocht. Meer dan 50 procent 
meldde betrokkenheid bij andere 
delicten dan druggebruik en/of 
-verkoop. De vier onderscheiden 
groepen verschilden in hun 
betrokkenheid bij crimineel 
gedrag. Zij die alleen drugs 
verkochten en zij die zowel drugs 
verkochten als gebruikten waren 
aanzienlijk delinquenter dan zij 
die alleen gebruikten en zij die 
gebruikten noch verkochten. De 
'drugvrije groep' was het minst 
delinquent en de groep die zowel 
gebruikte als verkocht was het 
meest delinquent. De zwaarste 

druggebruikers hadden zich, in 
vergelijking met de 
niet-gebruikers, meer en 
frequenter schuldig gemaakt aan 
vermogensdelicten. De meest 
frequente drugverkopers hadden 
zich meer en vaker dan de 
niet-verkopers schuldig gemaakt 
aan geweldsdelicten. Drugverkoop 
is veel sterker gerelateerd aan 
delinquentie dan druggebruik. 
Drugverkopers en/of -gebruikers 
vormen echter slechts een 
minderheid van degenen die 
vermogens- en/of geweldsdelicten 
begaan. De overgrote meerderheid 
van hen die het afgelopen jaar een 
of meer delicten hadden gepleegd, 
was tijdens het plegen van het 
delict niet onder invloed van 
drugs. lnbraak is het delict dat het 
vaakst wordt gepleegd onder 
invloed van drugs (32 %). De 
meeste delinquenten plegen geen 
delicten om aan (geld voor) drugs 
te komen. Het delict dat het meest 
wordt gepleegd om aan (geld 
voor) drugs te komen, is de 
verkoop van drugs. Uit de 
gegevens blijkt niet dat drugge-
bruik leidt tot delinquent gedrag 
of dat delinquentie leidt tot 
druggebruik. Van de 229 respon-
denten die drugs gebruikten en/of 
crimineel gedrag vertoonden, kon 
in slechts 14% van de gevallen het 
voorafgegane druggebruik hebben 
bijgedragen aan de delinquentie 
en in 15% kon de voorafgegane - 
delinquentie hebben bijgedragen 
aan het druggebruik. Ten slotte 
werden met behulp van multiva-
riate analyse de kenmerken 
bepaald van groepen die werden 
gevormd naar de verschillende 
betrokkenheid bij de verkoop 
en/of het gebruik van drugs. 
Vanwege de geringe omvang van 
sommige van deze groepen 
moeten de resultaten hiervan als 
exploratief worden beschouwd. 
Met literatuuropgave. 
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39 
Hamid, A. 
Crack: New directions in drug 
research; Part 2. factors deter-
mining the current functioning of 
the crack economy — a program 
for ethnographic research 
The international journal of the 
addictions, 26e jrg., nr. 9, 1991, 
pp. 913-922 

In eerdere studies naar het 
gebruik en de distributie van crack 
heeft de auteur aangetoond dat de 
etnische verschillen tussen 
Afro-Amenikaanse, 
Afro-Caribische, Spaanse en 
Euro-Amerikaanse gebruikers van 
deze drug op dit terrein nagenoeg 
zijn verdwenen. Hij onderzoekt in 
dit tweede deel van zijn studie de 
verschillende factoren, die het 
gebruik en de distributie van crack 
momenteel in de praktijk blijken 
te bepalen. Tevens gaat hij in op 
de sociaal-culturele, politieke en 
economische processen, die 
hieraan ten grondslag liggen. Hij 
stelt aan de hand hiervan een 
aantal hypotheses op, die hij 
verwoordt in een onderzoekpro-
gramma. Deze hypotheses zullen 
in vervolgonderzoek moeten 
worden getoetst. De volgende 
factoren komen in dit artikel aan 
de orde: deculturatie door crack, 
d.w.z. dat verschillende etnische 
groeperingen zich gezamenlijk 
bezighouden met de distributie 
van deze drug (hypothese: decul-
turatie is van invloed op het soort 
en de mate van criminaliteit); 
sekse verschillen (hypothese: 
vrouwen en mannen vormen twee 
aparte groepen crackgebruikers, 
met ieder eigen kenmerken); 
verschillen in verkoop en 
gebruiks-technieken in verschil-
lende woonomgevingen 
(hypothese: deze verschillen zijn 
gerelateerd aan verschillen in 
cultuur, klasse, samenstelling van 
de gezinnen in de buurt en fysieke 
aspecten van de woonomgeving); 

verticaal georganiseerde distri-
butie-netwerken (de centralisatie 
en de organisatiestructuur van de 
crackhandel zullen nader moeten 
worden onderzocht). Ten slotte 
dient het geweld en de crimina-
liteit, welke samenhangen met 
crackgebruik en -distributie, in 
toekomstig onderzoek aan de orde 
te komen. Tevens zal aan de 
overname van andere drugs-
markten door de crack de nodige 
aandacht moeten worden 
geschonken. 
Met literatuuropgave. 

40 
Hoeven, K.H. van, R.L. Stone-
burger e.a. 
Drug use among New York city 
prison inmates; a demographic 
study with temporal trends 
The international journal of the 
addictions, 26e jrg., nr. 10, 1991, 
pp. 1089-1105 

Aan de hand van geregistreerde 
gegevens van de medische 
diensten van een aantal peniten-
tiaire inrichtingen in New York is 
een beeld verkregen van het 
druggebruik onder gedetineerden. 
De gegevens hadden betrekking 
op een steekproef van 2660 gedeti-
neerden die in de loop van 1986 
waren ingesloten. Het bleek dat 
ongeveer een kwart van hen voor 
insluiting intraveneus drugs had 
gebruikt. Het gebruik was het 
grootst in de leeftijdscategorie 
tussen 36 en 40 jaar. Van deze 
leeftijdscategorie gebruikte 43% 
drugs. Naarmate de leeftijd 
afnam, verminderde ook het 
percentage gebruikers. De meest 
gebruikte drug was heroine, 
gevolgd door cocaine. In het 
artikel wordt ook een vergelijking 
getrokken met een studie die in 
1975 is verricht naar het drugge-
bruik onder gedetineerden in New 
York. Het bleek dat het relatieve 
gebruik van heroine tussen 1975 
en 1986 met ongeveer een derde is 
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afgenomen. Echter, als wordt 
bedacht dat de totale omvang van 
de gedetineerdenbevolking in 
dezelfde periode meer dan 
verdubbelde, is Cr in absolute zin 
loch sprake geweest van een 
toename van het druggebruik. 
Opvallend is dat in 1975 het 
druggehruik het sterkst was onder 
de twintigers: hetzelfde leeftilds-
cohort als in 1985. De auteurs 
leiden hieruit af dat het drugge-
bruik onder jongeren is 
afgenomen. 
Met literatuuropgave. 

41 
Klein, MW., C.L. Masson e.a. 
Crack, street gangs and violence 
Criminology, 29e jrg., nr. 4, 
1991, pp. 623-650 

In districten van twee grote juris-
dicties in de staat Los Angeles 
werd het verband nagegaan tussen 
geweldscriminaliteit en de handel 
in crack door straatbendes, in de 
periode 1983-1985. Als bronnen 
dienden de opsporingsdossiers 
van de politie en het 0.M. In deze 
jaren vond een sterke toename 
van het gebruik van crack plaats. 
Ook nam het lid zijn van straat-
bendes sterk toe. Op het criminele 
vlak hielden deze zich echter meer 
met straathandel op kleine schaal 
bezig dan met grootschalige 
handel gepaard gaand met 
geweld. De auteurs concluderen 
dat de crackhandel voornamelijk 
tot het territorium van de 
'gewone' drugdealers behoort. Zij 
tekenen hierbij aan dat dit 
misschien voor alleen voor Los 
Angeles geldt. 
Met literatuuropgave. Slachtofferstudies 

43 
Hauber, A.R., A. Zandbergen 
Victim assistance in police 
stations on the move 
International review of victi-
mology, 2e jrg., nr. I, pp. 1-13 

De stad Den Haag introduceerde 
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42 
Miller, N.S., M.S. Gold e.a. 
Violent behaviors associated with 
cocaine use: possible pharmacolo-
gical mechanisms 
The international journal of the 
addictions, 26e jrg., nr. 10, 1991, 
pp. 1077-1088 

Hoewel het gebruik van cocaine 
in absolute zin was afgenomen 
tussen 1985 en 1988, is het 
frequente gebruik van deze drug 
in dezelfde periode in de 
Verenigde staten juist toege-
nomen. Teneinde de gedrags-
matige effecten van 
cocalne-gebruik te kunnen 
vaststellen zijn twee onderzoeken 
verricht. In het eerste onderzoek 
zijn in 1988 452 mannelijke 
cocaine-gebruikers telefonisch 
genterviewd. In 1989 is hetzelfde 
gebeurd met 200 crack-gebruikers. 
In de interviews moesten verschil-
lende vragen worden beantwoord 
over de aard van het gebruik en 
over de effecten ervan. De 
gevolgen van cocaine-gebruik 
varieerden van lichte psycholo-
gische agressie (boosheid, 
paranoide ervaringen) tot ernstige 
agressieve misdrijven (moord, 
verkrachting). Opvallend is dat de 
wijze van gebruik (intraveneus, 
free-base) niet van invloed is op 
de aard en de ernst van het agres-
sieve gedrag. Tot slot van het 
artikel wordt de neurologische 
weg aangegeven waarlangs 
cocalne-gebruik tot agressief 
gedrag leidt. 
Met literatuuropgave. 



in 1982 een eigen programma van 
slachtofferbijstand. Drie jaar later 
vond er een evaluatie plaats, als 
gevolg waarvan de noodzaak werd 
erkend van decentralisatie. Dit 
hield in dat vrijwilligers zouden 
moeten worden geplaatst in de 
politiebureaus. Deze vrijwilligers 
zouden de doorverwijzing van 
slachtoffers vergemakkelijken en 
daarmee de gehele procedure 
vereenvoudigen. Met dit idee 
werd eerst op kleine schaal 
geexperimenteerd, van welk 
experiment de auteurs in hun 
artikel verslag doen. De controle-
groep bestond uit politiebureaus 
die nog werkten conform de oude 
(gecentraliseerde) procedure. De 
auteurs concluderen allereerst dat 
onder de politiemensen de orien-
tatie op slachtoffers van crimina-
liteit en de samenwerking met de 
vrijwilligers was verbeterd. Dit 
resulteerde in een groter aantal 
doorverwijzingen. Ook de bij het 
experiment betrokken slachtoffers 
toonden hun tevredenheid met de 
hulpverlening door deze te 
waarderen met het cijfer 7,8. De 
vrijwilligers voelden zich meer 
geintegreerd in de politie-organi-
satie, hoewel zij minder tevreden 
waren over hun materiele 
beloning. Een ander door de 
auteurs geconstateerd probleem 
betrof de toegenomen werkbe-
lasting van de vrijwilligers. Accep-
tatie door het politiemanagement 
van het idee van slachtofferhulp is 
een belangrijke voorwaarde voor 
het welslagen hiervan. 

44 
Melup, I: 
United Nations: victims of crime; 
report of the Secretary-General 
International review of victi-
mology, 2e jrg., nr. 1, 1991, pp. 
29-59 

In 1985 is de Verklaring van de 
Fundamentele Beginselen van 
Gerechtigheid voor Slachtoffers 

van Criminaliteit en Machtsmis-
bruik door de Algemene Verga-
dering van de VN unaniem aange-
nomen. Deze Verklaring bevat 
voorzieningen ter verzekering van 
de toegankelijkheid van justitie 
voor en de eerlijke behandeling 
van slachtoffers, van een restitutie-
verplichting voor daders, van 
compensatie van de geleden 
schade door de autoriteiten en van 
materiele, medische, psycholo-
gische en sociale bijstand aan 
slachtoffers. Met het aanvaarden 
van de Verklaring werd de 
noodzaak erkend om nationale en 
internationale maatregelen te 
nemen om de universele 
erkenning van de rechten van 
slachtoffers van criminaliteit en 
machtsmisbruik veilig te stellen en 
passende oplossingen te bieden 
voor schending van die rechten. 
Dit verslag vormt een samen-
vatting van de stappen die in 
verschillende lidstaten zijn 
genomen ter implementatie van de 
VN-verklaring. Informatie 
daarover werd verkregen van 21 
landen. De VN-verklaring heeft 
overal geleid tot de ontplooiing 
van nieuwe initiatieven. In een 
aantal landen wordt nieuwe 
wetgeving voorbereid ten gunste 
van slachtoffers. In een aantal 
andere landen is deze reeds 
ingevoerd. Voorbeelden hiervan 
zijn Canada, Nieuw-Zeeland, 
Oostenrijk en Nederland. In veel 
landen is de toegang van slacht-
offers tot voor hen relevante 
juridische informatie verbeterd en 
is hun rol in het strafproces 
versterkt. De mogelijkheid van 
bemiddeling tussen daders en 
slachtoffers is sterk uitgebreid en 
er wordt meer gebruik gemaakt 
van restitutie ter vergoeding van 
de door het slachtoffer geleden 
schade of herstel van die schade 
door het verrichten van arbeid in 
dienst van het individuele slacht-
offer of in dienst van de gemeen- 
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schap. Steeds meer zorg wordt 
besteed aan specifieke behoeften 
van het slachtoffer, in de vorm 
van het scheppen van faciliteiten 
en het aanbieden van gespeCiali-
seerde zorg. De toename in de 
afgelopen jaren van de omvang en 
de ernst van de criminaliteit, en 
dos ook van het slachtofferschap, 
heeft aanleiding gegeven tot initia-
tieven op het gebied van de crimi-
naliteitspreventie. Er wordt meer 
slachtoffer-onderzoek verricht, 
soms in verband met voorge-
nomen wetswijziging. Een aantal 
onderzoeken is gericht op de 
psychische gevolgen van het 
slachtofferschap en kan bijdragen 
aan een betere behandeling van 
slachtoffers. In de betreffende 
periode is weliswaar vooruitgang 
geboekt, maar er HO nog veel te 
doen over. 

45 

Naab, D., H. Jung 

Sevuelle Gewalt gegen Frauen; 
Erseheinungsbild lnstanzen der 
sazialen Kantrolle Interventions-
moglichkeiten 
Kriminalistik, 45e jrg, nr. 12, 
1991, pp. 801-804 

Verkrachting van vrouwen worth 
door de auteurs gedefinieerd als 
geweldsaanwending waarin 
sociale, economische en politieke 
ongelijkheden en onrecht jegens 
vrouwen op deze vlakken tot 
uitdrukking komt. Heersende 
normen over mannelijk en 
vrouwelijk gedrag leiden bij beide 
geslachten tot vooroordelen ten 
opzichte van de slachtoffers. Deze 
rolopvattingen en stereotypen 
bepalen niet alleen de reacties van 
de omgeving maar ook die van 
politic en justitie. Hierdoor wordt 
het voor vrouwen extra moeilijk 
met hun verhaal te komen. Fen 
nieuwe wet in Duitsland ter 
bescherming van het slachtoffer 
heeft tot de volgende verande-
ringen geleid. Getuigen worden 

Ito 

46 

Penders, A.S., E.W. van 

Weringh 

Strafrecht met stachtofferbeleid 
Nederlands juristenblad, 66e 
jrg., nr. 41, 1991, pp. 1661-1665 

De toenemende aandacht voor de 
slachtoffers van misdrijven heeft 
geleid tot een wetsontwerp waarin 
de posities van slachtoffers 
belangrijk worden versterkt. 
Daarnaast zijn er enkele slacht-
offervriendelijke accenten te 
vinden in de beleidsplannen van 
Justitie. Aan de hand van de 
aandachtspunten in die beleids-
plannen wordt bekeken in 
hoeverre reeds no een deugdelijke 
invulling kan worden gegeven aan 
een strafrechtspleging waarbij 
meer rekening wordt gehouden 
met de belangen van slachtoffers. 
Tevens wordt aan de hand van 
onderzoek naar de uitvoering van 
het slachtofferbeleid getoetst in 
hoeverre reeds nu sprake is van 
een positieve correlatie tussen 
beleid en uitvoering. 
Met literatuuropgave. 
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gevrijwaard voor een openlijk 
confrontatie ter terechtzitting, 
medeklaagsters kunnen in het 
proces worden gevoegd en krijgen 
eigen rechten, de aangeefster heell 
een minimum recht op informatie 
en rechtsbijstand, de wettelijke 
mogelijkheden tot een vergoeding 
van de materiele en immateriele 
schade door de dader zijn uitge-
breid. Dit gaat voor de auteurs 
echter niet ver genoeg. De 
instelling waar zij werkzaam zijn, 
heeft een lijst met 14 verdergaande 
eisen opgesteld. Hierin komt 
vooral ook betere emotionele en 
meer deskundige begeleiding en 
aanpak bij de aangifte en het 
verder proces tot uitdrukking. 
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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. 
JV5, juni: Ontwikkelingen by het 
Openbaar Ministerie 
JV6, juli/augustus: Advocatuur; 
Orde 40 jaar 
JV7, september: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober/november: Straf-
toemeting 
JV9, december: Vreemdelingen 

Congressen 

Democracy and social 
(in)security in central and 
eastern Europe 
Experts uit vier Oosteuropese 

landen (Polen, Tsjecho Slowakije, 
Hongarije en Litauen) zullen 
aandacht besteden aan de 
moeilijkheden in hun landen bij 
het ontwikkelen van een eigen, 
aan de specifieke omstandigheden 

aangepast, systeem van sociale 
zekerheid. Het ontwikkelen van 
een basaal systeem van sociale 
zekerheid zal ook gekoppeld 
worden aan de mogelijke migratie 
van Oost- naar West Europa. De 
vraag zal aan de orde komen hoe 
sociaal beleid en de ontwikkeling 
van een sociaal zekerheidsstelsel 
bij kan dragen tot de stabilisering 
van een mogelijke massa-migratie. 
Datum: 4 juni 1992 
Informatie: mr. C.J.C.M. Oomen 
of mr. H.W.P.J. Hopmans, 
tel.: 013-662795. 

Jongens, het kan ook anders! 
Het Nederlands Instituut voor 

Zorg en Welzijn een studiedag 
voor hulpverleners in de residen-
tiele jeugdhulpverlening over het 
voorkomen van seksueel geweld 
van jongens tegenover meisjes. De 
aanleiding van deze dag is de 
presentatie van het werkboek 
longens, het kan ook anders'. De 
studiedag sluit aan bij de 
landelijke voorlichtingscampagne 
'Primaire preventie van seksueel 
geweld gericht op jongens en 
mannen'. Het werkboek 'Jongens, 
het kan ook anders' is geschreven 
door Han Spanjaard. Het biedt 
achtergrondinformatie, handel-
wijzen, methodieken, programma's 
en richtlijnen voor beleidsontwik-
keling omtrent het voorkomen van 
seksueel gewelddadig gedrag van 
jongens. Tijdens de studiedag 
worden verschillende tips, 
suggesties en werkvormen uit het 
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boek toegelicht en gellustreerd. 
Na enkele korte lezingen zullen 
deskundigen met ervaring in de 
residentiele hulpverlening 
verschillende inzichten en vaardig-
heden op een zo concreet 
mogelijke presenteren en oefenen. 
Datum: 10 juni 1992 
Plaats: Congrescentrum De 
Reehorst, Ede 
Inlichtingen: NIZW, 
tel.: 030-306353. 

Criminaliteit als politiek 
probleem 
Sinds het begin van de jaren 

tachtig is de criminaliteit sterk 
gestegen. Veel mensen worden er 
in hun dagelijks !even dan ook in 
een of andere vorm mee gecon-
fronteerd. Criminaliteit doet het 
goed in de media en staat hoog op 
de politieke agenda. Ondanks de 
algemene erkenning van 'crimina-
liteit als politick probleem' 
bestaan er diepgaande menings-
verschillen zowel binnen de 
politick als binnen de wetenschap 
— over de oorzaken en de 
bestrijding van criminaliteit. Het is 
de bedoeling met dit, onder de 
auspicien van de Nederlandse 
Vereniging voor Kriminologie 
georganiseerde, congres die 
meningne bij elkaar te brengen. 
Vertegenwoordigers van allerlei 
politieke kleuren en wetenschap-
pelijke standpunten krijgen de 
gelegenheid om hun visie naar 
voren te brengen. Daarbij zal de 
rol van de media eveneens 
aandacht krijgen. 
Datum: 18 en 19 juni 1992 
Pleats: Groningen 
Inlichtingen: Vakgroep Crimino-
logic, RU Groningen, Pb. 716, 
9700 AS Groningen, 
tel.: 050-635630. 

De WODC - rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
Vanaf I 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 
1148,680! MK Arnhem, 
telefoon: 085-45 47 62. De 
WODC-rapporten, verschenen in 
1988 en daarvoor, zijn te bestellen 
hi] de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de 
WODC-rapporten is te verkrijgen 
bij het WODC 
(tel.: 070-370 65 54). 
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Trauma and tragedy: the origins, 
management and prevention in 
today's world 
De International Society for 

traumatic stress studies houdt 
onder deze titel haar wereldconfe-
rentie. 
Datum: 21 tot 26 juni 1992 
Plaats: RAI Congrescentrum, 
Amsterdam 
Inlichtingen: 030-369312. 



Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de in 1990 en 
1991 verschenen rapporten. 

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 
Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek 
van een grootschalige voorlichtings-
campagne en studie naar de 
(on)mogelijkheden tan voorlichting 
1991, WODC 108 
Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Criminaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marokkaanse jongeren 
1991, WODC 109 
Werff, C. van der, M.W. Bol m.v.v. 
B.J.W. Docter-Schamhardt 
Het gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 
Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grond van de 
Wet Bestuursaansprakelijkheid bij 
Faillisement 
1991, WODC 1 1 1 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek; de effect-
meting 
1991, WODC 112 
M. Kruissink m.m.v. R.F. 
Kouwenberg 
Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een onderzoek bij politie en 
just itie 
1991, WODC 113 

L. Boendermaker, M.S. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 
M. Grapendaal, Ed. Leuw en J.M. 
Nelen 
De economie van het drugsbestaan; 
criminaliteit als expressie van 
levensstijl en loopbaan 
1991, WODC 115 
T. van Hecke, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
P.H. van der Laan, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatsbare jongeren; een 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leefiijd van 
12 tot 1 7 jaar 
1992, WODC 118 

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, 070-370 65 54 tot 15.00u). In 
1990 en 1991 verschenen de 
volgende rapporten: 

Terlouw, G.J., G. Susanne 
Een preventieproject in Gouda; 
eerste resultaten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC 1(7 
Laan, P.H. van der 
Wel geplaatst, maar...; een eerste 
verkenning van het verschijnsel 
moeilijk plaatsbare jongeren en de 
daarmee samenhangende capaci-
teitsproblemen in de residentiele 
jeugdhulpverlening 
1990, WODC K8 
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Mutsaers, M., L. Boendermaker 
Criminaliteitspreventie in het 
onderwijs; eerste deelexperiment: 
spijbelcontrole 
1990, WODC K9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, M. 
Junger 
Slachtofferzorg bij het Openbaar 
Ministerie bij een groot parket in 
het westen des lands: verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC K I 0 
Spaans, E.C., L. Doornhein 
Evaluatie-onderzoek jeugdreelas-
sering 
1990, WODC KI I 
Junger, M., L. Steehouwer 
Verkeersongevallen bij kinderen ail 
ethnisehe minderheden 
1990, WODC KI2 
Ooyen-Houben, M. van, A. 
Schiewold, S. Schneider, R. Smeets 
Jonge uithuisgeplaatste kinderen 
nader bekeken; een follow-up 
onderzoek naar hun ontwikkeling 
1990, J&J 14 
Boendermaker, L., S.M. Schneider 
Interimrapport Prejop Amsterdam 
1990, WODC K13 
Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De straJkamer van de Hoge Raad 
in ciders 1988-1989 
1991, WODC K14 
Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpun ten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enqu'ate onder reehters, 
Officieren van Justine, advocaten en 
eoardinatoren dienstverlening naar 
eventuele knelpunten bij de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC K15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Dulls drugstoerisme; een veldon-
derzoek onder Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC K16 

Beenakkers, E.M.T. 
Aandacht van de overheid your 
bodembeseherming: sinds wanneer? 
1991, WODC K17 
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers 
AJhandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure; evalua tie van 
een Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie: evalua tie van een 
experiment 
WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst van 
gezinsleden van migranten en 
Ned erlanders 
WODC, K20 
C.J. Wiebrens, M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van een 
output/effectrapportage van de 
politic 
WODC K2I 
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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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