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Voorwoord 

Wat jarenlang voor onmogelijk werd gehouden, is 
in een betrekkelijk korte periode gerealiseerd: de 
hervorming van het `ijzeren' politiebestel. Naar 
verwachting zal de nieuwe Politiewet, waarin de 
reorganisatie is neergelegd, op 1 januari 1994 in 
werking treden. Dan zal ook de feitelijke reorganisatie 
zijn voltooid. In plaats van de huidige 148 gemeente-
politiekorpsen en de Rijkspolitie komen er 25 
regionale politiekorpsen en een korps landelijke 
politiediensten. 

Volgens ingewijden gaat het hierbij om de meest 
omvangrijke en ingewikkelde operatie van na de 
oorlog, die ingrijpende consequenties heeft. De 
redactie van Justitiele Verkenningen heeft gemeend 
hieraan twee afleveringen te moeten wijden. In dit 
eerste deel komen de beleidsmatige, bestuurlijke en 
organisatorische aspecten van de reorganisatie zelf 
aan de orde. In de volgende aflevering (JV5) zal 
aandacht worden bested aan de problemen die rond 
de politie kunnen ontstaan na de reorganisatie. 

Het nummer wordt geopend door P. van Reenen die 
het nieuwe politiebestel beschrijft aan de hand van een 
aantal beleidsuitgangspunten met betrekking tot de 
sturing en organisatie, die in een historisch kader 
worden geplaatst. De auteur meent dat de keuze voor 
het tijdstip en de aard van de reorganisatie niet zozeer 
is ingegeven door actuele beleidsproblemen, als wel 
door politiek-bestuurlijke overwegingen. Op grond 
van zijn analyse concludeert de auteur dat de sturing 
niet efficienter wordt en dat het twijfelachtig is of zij 
effectiever wordt. Verder meent hij dat bij voorbeeld 
peacekeeping en verkleining van onveiligheidsge-
voelens ten onrechte buiten het debat en de afweging 
rondom de nieuwe Politiewet zijn gebleven. 

De bijdrage van L. Cachet, A. van Sluis en anderen 
is gewijd aan de politiek-bestuurlijke inbedding van de 
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regiopolitie. De auteurs wijzen crop dat, voor een 
goede beoordeling van de nieuwe inbedding, een 
vergelijking moet worden gemaakt met die onder de 
oude Politiewet en niet met een ideaalbeeld. 
Bovendien moet men in die beoordeling niet alleen de 
formeel-juridische, maar vooral ook de feitelijke 
verhoudingen betrekken. Zij komen tot de conclusie 
dat de institutionele kloof tussen de regiopolitie en de 
burgemeester en raad van die gemeenten die geen 
centrumgemeente worden, in de praktijk wellicht kan 
worden overbrugd. Juist de huidige zorgen daarover, 
alsmede lokale ordeproblemen en de decentrale opzet 
van de basis-politiezorg zouden gezagdragers en 
raadsleden, wier formele bevoegdheden zijn aangetast, 
kunnen mobiliseren. 

Prof. D.J. Elzinga geeft een beschrijving van de 
regio-indeling en de uitgangspunten daarvan en 
behandelt de positie van het regionele college, de 
korpsbeheerder, de korpschef en de hoofdofficier van 
justitie. Vervolgens gaat de auteur in op de mogelijk-
heden voor de gemeenteraden om invloed uit te 
oefenen op het politiebeheer. Elzinga schrijft dat 
burgemeester en gemeenteraad van gemeenten in de 
regio nog slechts een indirecte invloed zullen hebben, 
namelijk via de regionale colleges. Ten aanzien van de 
invloed van de gemeenteraden uit de regio zijn 
volgens hem onvoldoende wettelijke waarborgen 
gegeven. Daar staat tegenover dat de nieuwe politic-
organisatie aanzienlijk doelmatiger is opgebouwd dan 
de oude. 

In de laatste bijdrage geeft Carolijn Hate, als 
beleidsmedewerker verbonden aan het landelijk 
projectbureau reorganisatie politic, cen overzicht van 
de huidige stand van zaken betreffende de reorgani-
satie. Zij constateert dat drie van de vier projecten 
waaruit de opbouw van de nieuwe organisatie bestaat, 
nagenoeg voltooid zijn. In de huidige fase richt men 
zich vooral op het vierde project: de central° regel-
geving voor het nieuwe politiebestel. Verder is de 
aandacht steeds minder gericht op het project zelf en 
steeds meer op de resultaten ervan: de verbetering van 
de kwaliteit en de doelmatigheid van de politiezorg. 
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Het zwevende politiebestel 

dr. P. van Reenen* 

Inleiding 

'De geesten zijn rijp, de velden wit om geoogst te 
worden', zo juichten de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie in de inleiding van de nota Een 
nieuw politiebestel in de jaren '90.' En hoewel men kan 
twisten over de vraag hoe wit de velden dan wel 
waren, moet worden vastgesteld dat zij gelijk hadden, 
er komt inderdaad een nieuw politiebestel. De feite-
lijke reorganisatie van de politic is reeds vergevorderd. 
De wijze van verandering van deze grote overheids-
organisatie is op zichzelf een aparte studie waard en 
verdient voorlopig al een compliment. De formele 
neerslag van het bestel in wording — het ontwerp van 
de nieuwe Politiewet — heeft in de behandeling tot nu 
toe nauwelijks averij opgelopen (zie Cachet, 1991, 
pp. 4 e.v.). 

Rationalisatie en schaalvergroting zijn de twee 
thema's die ook deze bestelwijziging beheersen en wel 
zodanig dat met het principe van de lokaal gebonden 
en gestuurde politiezorg wordt gebroken, een principe 
dat teruggaat tot in de Middeleeuwen en dat de 
weerspiegeling was van de sterke politieke en bestuur-
lijke positie van de steden in dit land. Dat die steden 
hun politic in belangrijke mate zijn kwijtgeraakt mag 
een historisch moment worden genoemd. Het ontwerp 
van de Politiewet dat dit alles zal bewerkstelligen, is 
het onderwerp van beschouwing in dit artikel. 

Wij zullen het in het ontwerp neergelegde politie-
bestel beschrijven aan de hand van een aantal beleids-
uitgangspunten met betrekking tot de sturing en 
organisatie van de politic. Deze uitgangspunten zullen 

* De auteur is als Hoofdinspecteur voor de Rechtshand-
having werkzaam bij het ministerie van Justitie. Dit artikel is 
geschreven op persoonlijke titel. 
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tevens in een historisch perspectief worden geplaatst, 
zodat de wortels van het huidige bestel beter zichtbaar 
worden. Bij een aantal beleidsuitgangspunten zullen 
kritische kanttekeningen worden gemaakt. Cinder 
`sturing' van de politie wordt verstaan de externe 
sturing die tot stand komt via gezag, beheer en het 
nieuwe ffiestuue. Met `organisatie' wordt hier de 
organisatie van de politic bedoeld, niet die binnen 
politiekorpsen. 

De keuze van beleidsuitgangspunten als organi-
serend principe voor dit artikel verschaft tevens de 
mogelijkheid om de beleidsmatige onderbouwing van 
de huidige bestelwijziging tegen het licht te houden. 
Met de korte analyse daarvan begint dit artikel. Aan 
het slot wordt nog aandacht besteed aan een aantal 
gevolgen van het `zwevende' karakter van het politie-
bestel, zoals we het in de titel typeerden. Met name de 
toegenomen ingewikkeldheid en de kosten van de 
sturing van de politie zullen aandacht krijgen. 
Daarnaast zal worden ingegaan op het verschijnsel 
van de informele landelijke colleges. 

Beleidsworbereiding en beleidsuitgangspunten 

Het nieuwe politiebestel moet blijkens de Memorie 
van Toelichting leiden tot een doelmatiger (meer 
efficiente) en doeltreffender (meer effectieve) politie. 1  
Regionale politiekorpsen met eensoortige politie - zijn 
het middel om die doelen te bereiken; een omvang-
rijke operatie waarvoor 350 miljoen gulden is uitge- 
trokken en die niet ten onrechte is geclassificeerd 
onder de zogenaamde `grote operaties'. Zo'n operatie 
moet zorgvuldig worden voorbereid en uitgevoerd. 
Een van de mogelijkheden daartoe wordt gevormd 
door de beleidsmatige voorbereidingen op de beide 
politiedepartementen, waarvan de neerslag moet zijn 
terug te vinden in de documenten die de besluit-
vorming in het parlement begeleidden. 

In de nota Een nieuw politiebestel — het eerste 
beleidsdocument voor het nieuwe politiebestel — zoekt 
men vergeefs naar een analyse van de problemen met 
het huidige bestel. De beschrijving van het beleidspro- 
bleem op p. 4 van de nota is welbeschouwd nogal 
mager: 'Met een verbrokkeld, ondoelmatig en in 
verhouding kostbaar politie-apparaat valt geen 
passend antwoord te geven op de toenemende boven- 

8 	Justitiele Verkenningen, jrg. 19, nr. 4, 1993 



lokale criminaliteit, die ook in zwaarte sterk groeit. 
Ook de groter wordende gevoelens van onveiligheid 
die door de stijging van het criminaliteitsniveau in 
onze samenleving ontstaan, vragen om een adequaat 
antwoord. Daarnaast vereist ook de toeneming van de 
internationale criminaliteit een doeltreffender organi-
satie van de politie. Zonder een belangrijke schaalver-
groting en verbetering van de bedrijfsvoering zullen de 
kosten verbonden aan een relatief duur en niet zo 
effectief politie-apparaat als wenselijk ware, op 
termijn onbeheersbaar worden.' 

De verbrokkeldheid, de ondoelmatigheid en de 
relatieve duurte van de politie vormen dus een belang-
rijke handicap om de in de nota geschetste problemen 
op te lossen. Vergroting van kwaliteit en doelma-
tigheid van de politiezorg door de reorganisatie van 
de politie in vijfentwintig regionale korpsen en een 
korps landelijke politiediensten vormen een passend 
antwoord op deze problemen (Cachet, 1991). Ook de 
Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp geeft 
geen nader antwoord op de vraag wat nu precies de 
actuele problemen zijn, wat daarvan de oorzaken zijn 
en op welke wijze en in welke mate juist de gekozen 
oplossing het probleem verkleint of zelfs helemaal 
doet verdwijnen. 3  Wat wordt hier bedoeld met ondoel-
matigheid, waaruit blijkt deze, wat zijn de oorzaken 
ervan en hoe precies kan de politie doelmatiger 
worden gemaakt, zo moet men zich afvragen. 
Overigens was het blijkbaar ook in het verleden niet 
gemakkelijk een goede analyse te presenteren; het 
wetsontwerp voor een provinciale politie van 1980 
kent evenmin een probleemanalyse; men moet 
teruggaan naar het voorontwerp Herziening politiewet 
van 1969 voor een soort probleemanalyse. 4  

Het in de aangehaalde beleidsdocumenten zo 
globaal beschreven probleem en de even globale 
oplossingen — waarbij de relatie tussen probleem en 
oplossing in het midden blijft — heeft het in sommige 
opzichten aantrekkelijke, dat niet zal zijn vast te 
stellen of het nieuwe politiebestel een succes is. De 
efficiencywinst is niet te meten, omdat de efficiency 
van de oude organisatie niet kan worden nagegaan, 
omdat niet gespecificeerd is wat voor efficiencywinst 
wordt bedoeld en omdat effecten waarschijnlijk niet 
kunnen worden herleid naar oorzaken. 

Effectiviteitswinst is niet na te gaan omdat 
onbekend is of en in welke mate de gestelde beleids- 
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vraagstukken door de politic kunnen worden 
opgelost. Of regiovonning inderdaad zal leiden tot 
een betere bestrijding van de bovenlokaal georgani-
seerde criminaliteit, de internationale criminaliteit en 
de onveiligheidsgevoelens is een open vraag. Gegeven 
de aard van de beleidsvoorbereiding en de 
verwoording van dat beleid zal de reorganisatie altijd 
als gelukt of als mislukt kunnen worden beschouwd.s 

Deze kritiek, hoewel dunkt ons juist, is tegelijk 
vanuit een aantal perspectieven ook veel te gemak-
kelijk. Er zijn tenminste drie tegenwerpingen mogelijk. 
De eerste is, dat de relatie tussen politie-activiteit en 
resultaat — vermindering van criminaliteit of andere 
maatschappelijke problemen — altijd al gecompliceerd 
is geweest. Zo concludeerde Eijnaut (1985) uit een 
literatuurstudie dat de invloed van de politic op crimi-
naliteit in het algemeen gering is. De politic is naar 
veler oordeel broodnodig, maar tot nu toe is niet echt 
goed vast te stellen en te bewijzen geweest welke 
precies haar bijdrage is. Ook in het kader van de bier 
besproken bestelwijziging is de effectiviteitsvraag dus 
gemakkelijker gesteld dan beantwoord. 

De tweede tegenwerping is, dat elders in de loop der 
tijd wel degelijk een aantal analyses is gemaakt van 
delen van de politiele problematiek; ze zijn weliswaar 
niet vermeld maar mogelijk hebben ze wel meege-
speeld. 6  Ten derde kan men constateren dat de keuze 
van het moment van de reorganisatie en de keuze 
voor de regio niet primair zijn ingegeven door 
technisch-beleidsmatige, maar door politiek-bestuur-
lijke overwegingen. Niet voor niets merken de 
bewindslieden in hun eerste nota over een nieuw 
politiebestel op dat een nieuwe Politiewet slechts dan 
goed zal kunnen functioneren `wanneer zij gedragen 
wordt door een in brede kring levende consensus over 
de uitgangspunten die aan het nieuwe bestel ten 
grondslag liggen' (Nota, 1990, p. 3). 

In een veld dat zo vol is van tegenstellingen in 
opvattingen en belangen gaat het er vooral om het 
ijzer te smeden als het heet is en er vooral voor te 
zorgen dat het beet genoeg blijft. Of, zoals Docters 
van Leeuwen (1992, p. 388), bij de voorbereiding van 
het ontwerp betrokken, het formuleerde: het ging om 
het creeren van `doorslaggevendheid'. 

Het vraagstuk van de politie-organisatie moet dus 
betrekkelijk los worden gezien van actuele beleidspro-
blemen en meer worden begrepen in termen van de 
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processen van schaalvergroting en gewichtsver-
schuiving die in onze bestuurlijke organisatie al sinds 
langere tijd lopen. Het tijdstip waarop deze schaalver-
groting plaatsvindt hangt dan vooral samen met de 
mogelijkheden om het politieprobleem op de politieke 
agenda te krijgen en te houden in die periodes waarin 
de steun voor schaalvergroting voldoende groot is.' 
Wanneer men deze redenering aanvaardt, valt er in dit 
opzicht dus ook weinig te evalueren. Er is geen directe 
koppeling meer aan een actueel beleidsprobleem. De 
faciliteit — de organisatie dus — wordt bijgesteld als 
gevolg van een algemeen en langdurig gevoelde 
noodzaak daartoe. Men kan nagaan hoe het reorgani-
satieproces is voorbereid en wordt gestuurd, hoe het 
verloopt en wat de kosten zijn en dat alles gebeurt 
ook, maar de effectiviteitsvergroting zal niet echt 
kunnen worden geevalueerd.s 

Dit betekent overigens niet dat een probleemanalyse 
overbodig is geworden. Het zou niet de eerste keer 
zijn dat beleid werd gestoeld op verouderde gegevens 
of veronderstellingen, terwijl het beleidsprobleem 
intussen was veranderd of geheel was verdwenen en 
het blijft ook bij de politie van belang te weten welke 
baten globaal tegenover de kosten zullen staan. 

De nieuwe Politiewet en het nieuwe politiebestel zijn 
en blijven zo tevens in belangrijke mate gebaseerd op 
veronderstellingen omtrent de factoren die een 
bijdrage leveren aan de vergroting van de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het democra-
tisch gehalte van de politie. Zo'n geheel van veronder-
stellingen dat aan beleid of wetgeving ten grondslag 
ligt, heet een beleidstheorie (Hoogerwerf, 1987b). 
Beleidstheorieen vormen als het ware de conceptuele 
achterkanten van het beleid, de redeneringen en 
oordelen die eraan ten grondslag liggen. Wat betreft 
het politiebestel zijn deze voor een deel expliciet terug 
te vinden in het ontwerp Politiewet, voor een ander 
deel zijn zij impliciet gebleven of op sommige punten 
misschien zo vanzelfsprekend dat zij onvermeld 
blijven. 

Het is hier niet de plaats om de beleidstheorie met 
betrekking tot het politiebestel volledig te beschrijven. 
Hieronder worden de in onze ogen belangrijkste 
elementen ervan genoemd, welke vervolgens worden 
gebruikt als organiserend principe voor de behan-
deling van delen van het ontwerp Politiewet. 
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De volgende uitgangspunten hebben betrekking op 
de sturing en controle van de politic: 
— De sturingsmacht over de politic behoort verdeeld te 
zijn. 
— Er moet democratische controle zijn op de stiffing 
van de politic. 
— Er is een bestuurlijk beheersprimaat. 
— Het rijk dient de politiekosten te betalen. 

Uitgangspunten betreffende de organisatie zijn: 
— De politie-organisatie volgt de staatkundige organi-
satie van het land; 
— Er is algemene politic; 
— Er is eensoortige politic; 
— Er is burgerlijke politic; 
— Er bestaat gebiedsexclusiviteit; 
— Er is geen landelijke politic; 
— Schaalvergroting geeft effectiviteitswinst; 
— Schaalvergroting geeft efficiencywinst. 

Sturingsmacht over de politic 

De sturing van de politic en de wijze waarop die 
sturing is georganiseerd, kunnen worden gezien als de 
tovenkane, en de politie-organisatie als de 
'onderkant' van het politiebestel. Zoals gebruikelijk 
worden de twee aspecten van sturing, gezag en beheer, 
bier afzonderlijk behandeld. 

Gezug 

Zeggenschap over de organisatie die het gewelds- 
monopolie van de staat feitelijk beheert en uitoefent, 
geeft macht. Spreiding van die macht vermindert het 
politieke gewicht van deze zeggenschap en verkleint 
zo de politieke betekenis van de politic. Verdeling van 
de macht over de politic is dan ook een oud adagium 
in samenlevingen die de macht van het geweld vrezen. 
Dat geldt ook voor Nederland. In de toelichting op de 
Politiewet van 1957 werd dit uitgangspunt als volgt 
verwoord: 'De ondergetekenden menen in en buiten 
de Staten Generaal instemming te mogen verwachten 
met een stelsel dat gebaseerd is op de volgende grond-
gedachten: a. Een politie-apparaat onder het gezag van 
een bewindsman strookt in ons land niet met de histo-
rische ontwikkeling, noch met de volksaard die over 
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het algemeen aflcerig is van concentratie van macht." 
Het ontwerp Politiewet weerspiegelt dit principe op 

nagenoeg dezelfde manier als de oude wet: de burge-
meester en de officier van justitie delen het gezag over 
de politie. In de artt. 12 en 13 van het nieuwe ontwerp 
is dit uitgangspunt neergelegd. Kenmerkend voor de 
verantwoordelijkheid voor de openbare orde is dat 
deze altijd primair bij het laagste bestuurlijke niveau 
heeft gelegen; het gemeentebestuur of de burge-
meester.w Deze deling van het gezag die wij nu nog 
kennen dateert van 1851, toen de Gemeentewet de 
gemeentelijke politie mede dienstbaar maakte aan de 
rijkspolitiezorg — opsporing van strafbare feiten 
volgens het Wetboek van Strafrecht — en dus onder 
gezag plaatste van de officier van justitie." Voor die 
tijd had het openbaar ministerie wel een taak met 
betrekking tot de opsporing en vervolging, maar geen 
zeggenschap over de plaatselijke politie. De vraag of 
en hoe die politie opspoorde, was dus een puur lokale 
aangelegenheid. 

Ook de sturing op een hoger niveau dan dat van de 
burgemeester is geregeld en wel in art. 16 van het 
ontwerp. Opvallend daarbij, maar niet nieuw, is dat 
de Commissaris der Koningin respectievelijk de 
minister van Binnenlandse Zaken niet rechtstreeks 
zeggenschap krijgt over de politie, maar als het ware 
getrapt: de Commissaris kan de burgemeesters 
aanwijzingen geven en de minister een of meer 
Commissarissen. Geen van beide gezagdragers mag 
rechtstreeks opdracht geven aan de politie. Ook hier is 
het principe van de verdeling van macht volgehouden, 
ook bij het toekennen van bevoegdheden aan hoger 
gezag. De mogelijkheid dat de Commissaris der 
Koningin zich bemoeit met de lokale ordehandhaving 
en bij grootschalige gebeurtenissen de bevelvoering 
kan regelen dateert van 1945 en pas de Politiewet van 
1957 gaf de minister van Binnenlandse Zaken een 
expliciete aanwijzingsbevoegdheid ten aanzien van de 
Commissaris der Koningin.' 2  

Dankzij zijn hierarchie en eenheid, kon het 
openbaar ministerie op landelijk, ressorts- en arron-
dissementsniveau de strafrechtelijke handhaving van 
de rechtsorde sturen. Het Rijkspolitiebesluit 1935 gaf 
daarnaast uitdrukkelijk de minister van Justitie en 
afgeleid de procureurs-generaal gezag over de politie 
voor de uitvoering van de Rijkspolitietaak. Die expliciet 
geformuleerde bevoegdheid is in 1945 vervallen.' 3  
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Het principe van de deling van gezag tussen het 
taakgedeelte openbare ordehandhaving en het taakge-
deelte strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde is 
ook op de hogere gezagsniveaus min of meer in stand 
gehouden. Naast de burgemeester treft men de °Meier 
van justitie, naast de Commissaris der Koningin de 
procureur-generaal en naast de minister van 
Binnenlandse Zaken die van Justitie. De getrapte 
bevoegdheidstoekenning die zo duidelijk aanwezig is 
in de artikelen die het bestuurlijke gezag over de 
politie regelen, is in de justitiele lijn althans in de 
Politiewet niet geforrnuleerd. 

Be/jeer 

Scheiding van gezag en beheer over de politic is ook 
een manier om macht te verdelen. In de nieuwe 
Politiewet is die scheiding verder doorgevoerd dan in 
de oude. De laatste kent een beheer over de 
Rijkspolitie door de minister van Justitie en een 
beheer over de gemeentepolitie in handen van de 
burgemeester en, op landelijk niveau, gedeeltelijk in 
handen van de minister van Binnenlandse Zaken. In 
het nieuwe ontwerp is de burgemeester zijn beheersbe-
voegdheid kwijt geraakt. Het beheer over de regionale 
korpsen wordt verdeeld tussen regionale korpsbe-
heerders en de minister van Binnenlandse Zaken en 
van het korps landelijke diensten is de minister van 
Justitie beheerder. Daarmee is een traditie van 
gemeentelijk gebonden, gestuurde en betaalde 
politiezorg beeindigd. De gemeente beheert haar eigen 
politie niet meer. Sterker nog, zij heeft geen eigen 
politic meer. 

Beheer van de regio's en — in mindere mate — van 
het korps landelijke politiediensten, is in het nieuwe 
politiebestel gescheiden van het gezag over het politie-
optreden en daarmee is een verdere verdeling van 
macht over de politic gerealiseerd." Daarnaast is in de 
geest van het Politiebesluit 1945 en de Politiewet van 
1957 op een aantal punten het instemmings- of 
gemeenschappelijkheidsvereiste gehandhaafd. Dit 
betekent dat de ene politieminister van zijn beheersbe-
voegdheid op aangewezen belangrijke beheersgebieden 
slechts gebruik mag maken met instemming van de 
andere. Dit `evenwichtsprincipe' dateert van 1945 en 
garandeert de inbreng van beide politieministers op 
belangrijke beheersgebieden van een van beiden ten 
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aanzien van de politie en maakt het bovendien 
mogelijk om regelingen te treffen voor de gehele 
politie. Ook hier weer deling van macht. 

Nieuw is de expliciete koppeling van beheer en 
gezag op het niveau van de regio. De introductie van 
een bestuurscollege, dat jaarlijks de beleidsplannen 
moet vaststellen (artt. 28 en 31), koppelt op een wat 
hoger abstractieniveau beheer(middelen) aan 
taak(doelen) en neemt daarmee de in een aantal 
gemeenten groeiende praktijk over, dat politiele 
beleidsplannen worden besproken en gefiatteerd door 
het gemeentebestuur. 

Opdeling van sturingsmacht over de politie staat op 
gespannen voet met efficiency. Men kan de nu 
ontworpen sturingsstructuur ook zeker niet efficient 
noemen. Daarvoor is het aantal spelers te groot en is 
de uit instemmingsvereisten voortkomende noodzaak 
tot overleg en compromisvorming te prominent 
aanwezig in de sturingsstructuur.' Wanneer de 
noodzaak om tot een meer efficiente organisatie te 
komen drijfveer is geweest van de bestelwijziging, dan 
gaat dat zeker niet op voor de sturing. Het is 
overigens de vraag of dat erg is. Deling van macht 
over de politie is altijd een hoger principe geweest dan 
efficiency en dat hogere principe mag wat kosten. 

Democratische controle 

Een belangrijk bezwaar van de Raad van State 
tegen het ontwerp Politiewet was de onvoldoende 
democratische controle op het beheer van de regionale 
politiekorpsen.' 6  Het uitgangspunt van democratische 
controle op de politie is, wanneer het gaat om haar 
optreden, niet zo solide als veelal wordt gedacht. De 
burgemeesterlijke verantwoordelijkheid voor de 
openbare orde en voor de leiding over de politie is na 
1851 gedurende vele jaren niet meer aan democra-
tische controle onderhevig geweest.'' Pas na de rellen 
van 1966 is in de Gemeentewet een verantwoordings-
plicht achteraf aan de raad ingevoerd; een plicht die 
strikt genomen geen politieke consequenties kan 
hebben. 18  

Ruim een eeuw is op het gebied van de openbare 
orde de gemeenteraad geen gesprekspartner geweest, 
en ook nu nog heeft die raad geen effectief controle-
instrument. De democratische controle op de 
opsporing is verzekerd via de minister van Justitie, 
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hoewel de officier van justitie een ruime beslissings-
vrijheid toekomt. In de praktijk wordt die controle-
mogelijkheid op het niveau van de Tweede Kamer 
slechts uiterst zelden omgezet in de daad." 

Wel is de afgelopen jaren in een aantal gemeenten 
een beleidsmatige invloed van de raad — het beslissen 
over prioritcitstellingen van de politic, of in het kader 
van de begroting of aan de hand van afzonderlijke 
plannen — van de grond gekomen, maar voor de vele 
rijkspolitiegemeenten was deze vorm van sturing niet 
mogelijk: het parlement keurt immers de begroting 
van dit korps goed. Een soortgelijke beleidsmatige 
controle heeft de Tweede Kamer op de beleidsvoor-
nemens en de realiscring daarvan door het openbaar 
ministerie. 

De democratische controlemogelijkheden op de 
politic zijn door de nieuwe beheersstructuur voor de 
ex-gemeentepolitiegemeenten afgenomen. Het is 
mogelijk dat de feitelijke invloed van de gemeente-
raden door hun rot in bcleidsplannen — wanneer die 
systematisch als sturings- en planningsmiddel gebruikt 
gaan worden — niet veel kleiner wordt of misschien 
zelfs groter dan nu. Voor rijkspolitiegemeenten geldt 
het laatste in ieder geval. Al met al beoordelen wij het 
democratisch tekort niet als te groot. In ieder geval 
zal er, zo menen wij, geen nadelige invloed van 
uitgaan op de legitimiteit of de effectiviteit van de 
politic. 

Bestuurlijk beheersprimaat 

Het bestuurlijk beheersprimaat over de politic is een 
nog niet zo duidelijk uitgesproken en mogelijk zelfs 
betwist uitgangspunt van het nieuwe politiebestel. De 
minister van Binnenlandse Zaken krijgt op basis van 
de artt. 44, 45 en 46 van het ontwerp het opperbeheer 
over de regiokorpsen, de korpsen waarbinnen naar de 
huidige opvattingen praktisch at het uitvoerende 
politiewerk zal worden gedaan. Weliswaar komt 
daarnaast aan de minister van Justitie beheersbe-
voegdheid toe over het korps landelijke politic-
diensten, maar dat is vooral, maar zeker niet 
uitsluitend, gedacht als een ondersteunend korps voor 
de regio's. 

Van meer belang voor de beheersmatige positie van 
de minister van Justitie is het gemeenschappelijkheids-
vereiste (instemming of overeenstemming) van beide 
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ministers waar het gaat om justitiele taakaspecten van 
de regionale korpsen en van de positie en bevoegd-
heden van de hoofdofficier van justitie in het regionaal 
college. Onmiskenbaar echter is het beheersmatig 
zwaartepunt verplaatst naar Binnenlandse Zaken. 

Historisch gezien is deze ontwikkeling opvallend te 
noemen. Pas betrekkelijk recent heeft het ministerie 
van Binnenlandse Zaken namelijk bemoeienis 
gekregen met de politie. Het ministerie van Justitie 
had die al vanaf 1813." Vanaf 1856 kreeg justitie zijn 
`eigen' politie-organisatie, de Rijksveldwacht, en de 
marechaussee was vanaf haar oprichting in 1814 
dienstbaar aan de rijkspolitietaak en dus aan het 
0.M.; vanaf 1908 werd twee derde van de begroting 
van de marechaussee gedragen door het ministerie van 
Justitie (Van den Hoek, 1963, P.  266). Vanaf 1935 
kreeg de minister van Justitie gezag over de politie — 
ook over de gemeentepolitie — als het om rijkspoli-
tietaken ging. 2  Tot 1940 was de minister van Justitie 
dus de politieminister bij uitstek en het had weinig 
gescheeld of die positie zou na de oorlog verder zijn 
uitgebouwd (Van Reenen, 1985). 

Binnenlandse Zaken kwam pas in 1931 in beeld, en 
dan nog heel bescheiden, toen dit ministerie een deel 
van de kosten van de gemeentepolitie ging dragen en 
kreeg pas na de oorlog in 1945 beheersmatige zeggen-
schap over de politie. Men kan zeggen dat de lange 
termijn-beweging die vanaf 1813 in het politiebestel te 
onderkennen was er een was van schaalvergroting in 
de richting van een rijkspolitie onder de minister van 
Justitie. Na 1940 zette een nieuwe beweging in die de 
bestuurlijke traditie van de politie, tot dan toe als 
gemeentepolitiekorpsen geconcentreerd op, beter 
gezegd verdeeld over, het gemeentelijke niveau, naar 
het niveau van de landelijke overheid tilde. Het minis-
terie van Binnenlandse Zaken werd de nieuwe centrale 
drager van deze bestuurlijke traditie die nu beheers-
matig de overhand heeft gekregen. 

Wat betekent dit alles voor de effectiviteit en de 
efficiency. Vermoedelijk niet zoveel. De dominantie 
van Binnenlandse Zaken is niet zo groot dat van een 
exclusieve beheerslijn gesproken kan worden. De 
invloed van de justitiele beheerslijn is zowel op 
landelijk niveau als in de korpsen zodanig, dat overleg 
en compromisvorming nog steeds noodzakelijk zijn. 
Dat was weinig efficient en dat zal wel zo blijven. 
Efficiencywinst zou hier geboekt zijn wanneer een 
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nagenoeg exclusieve keuze was gedaan voor een 
beherend ministerie. 

Het rijk bewail de politiekosten 

Dit principe is in 1945 ingevoerd. Voor de oorlog 
betaalde het rijk alleen de rijkspolitie, dat wil zeggen 
dat de rijksveldwacht, de bijzondere ambtenaren en 
een deel van de marechaussee werden betaald uit de 
begroting van het ministerie van Justitie. De gemeen-
tepolitie kwam voor rekening van de gemeenten, zij 
het dat na 1931 het ministerie van Binnenlandse 
Zaken in die kosten ging bijdragen. Na 1945 .  kwamen 
alle politiekosten voor rekening van het rijk, met dien 
verstande dat de gemeenten de mogelijkheid behielden 
om op eigen rekening meer mensen of middelen ter 
beschikking te stellen. Dit principe blijft ook in het 
nieuwe ontwerp Politiewet in stand. De gekozen 
formuleringen in het nieuwe ontwerp — artikel 44 
spreekt van bijdragen — maken het opnieuw mogelijk 
ook andere dan overheidsfondsen aan te boren. Op 
voorhand is niet uit te sluiten dat andere overheids-
diensten, bedrijven of particulieren ten behoeve van 
bepaalde diensten een bijdrage aan een regiokorps 
geven of dat korpsen geld vragen voor sommige 
diensten. 

De organisatie van de politie 

Wij noemden eerder de politieorganisatie de 
onderkant van het politiebestel. Hieronder worden de 
beleidsuitgangspunten van de politieorganisatie 
behandeld. 

Politie-organisatie en staatkundige struetuur 

Binnen de organisatiestructuren van bestuur en 
justitie lagen de gezags- en beheersposities over de 
politic ingebed. De organisatie van de politic heeft 
altijd die van het bestuur en de justitie gevolgd. Dit 
uitgangspunt is nu verlaten. Het politiebestel is 
`zwevend' geworden. De bezwaren tegen deze 
constructie vanuit democratisch oogpunt zijn al 
genoemd. 

Het probleem kent echter meer aspecten. De organi-
satie van ons bestuur sluit niet meer aan bij de schaal 
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waarop problemen moeten worden aangepakt en de 
regiostructuur van de politie is een van de vele 
pogingen om dit te verhelpen. Gezien het politieke en 
maatschappelijke belang van de politie is het onwaar-
schijnlijk dat het politiebestel lang zal blijven hangen 
tussen bestuurslagen. Dat betekent dat met de reorga-
nisatie van de politie een voorschot wordt genomen 
OP een bredere bestuurlijke reorganisatie, die tot 
regionaal bestuur moet leiden, waarbij mogelijk zelfs 
25 regio's worden gecreeerd. 22  Docters van Leeuwen 
(1992, P.  388) schrijft hierover: 'Het eerste bij de 
constructie van deze reorganisatie een rol spelend 
principe was, dat de politieregio geen op zichzelf 
staande zaak kan blijven. Er is gerekend op bestuur-
lijke integratie en maatschappelijke herkenbaarheid 
van regio's waarin dan ook de politie thuis zou horen. 
Dat was dus zo'n jaar of zes geleden'. De nota 
Besturen op niveau weerspiegelt deze visie, zij het in 
afgezwakte vorm." De politieregio's zijn dus de wat 
premature explicitering van nieuwe opvattingen over 
onze staatsinrichting. 

Gezien het belang van de politie en het 
uitgangspunt dat de politie is opgehangen aan een 
bestuurlijke-politieke structuur is de politiele regio-
vorming een stimulans voor bestuurlijke regio-
vorming. Blijft de laatste uit, dan ontstaat er toch een 
probleem. Het is ongewenst dat op de lange duur de 
politie tussen twee bestuurslagen in blijft hangen, bij 
een niet bestaande laag die derhalve ook geen macht 
genereert. De politie zal dan vermoedelijk toeneigen 
naar bestaande bestuurslagen, dan wel zullen 
bestaande bestuurslagen die macht naar zich toe 
proberen te trekken. In de richting van de gemeenten 
is de mogelijkheid daarvoor geopend via art. 36 van 
het Ontwerp: toedeling van beheersbevoegdheden aan 
burgemeesters versterkt hun positie tegenover de 
politie en het regionaal college, en die toedeling kan 
heel ver gaan als het regionale college dat wit. Een 
beweging in de richting van de provincie — schijnbaar 
voor de hand liggend daar waar de regiogrenzen 
samenvallen met die van de provincie — is wat 
moeilijker, vooral omdat het regionaal college ten 
opzichte van het provincieniveau vooral een collectief 
gemeentelijk belang en bestuursniveau zal represen-
teren. 

Boeiend is in dit opzicht de ontwikkeling van de 
bestuursregio Rijnmond. Wanneer de plannen 
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daarvoor doorgaan, ontstaat een formele bestuurlijke 
structuur op regioniveau die als concurrent op zal 
gaan treden voor de nu in het ontwerp Politiewet 
neergelegde sturingsconstructie. Daar ligt toch 
enigszins voor de hand, dat de `Commissaris van de 
Koningin', als die functie zo zal gaan heten, korps-
beheerder wordt en dat het democratisch gekozen 
orgaan van Rijnmond de politieke controle zal gaan 
uitoefenen over het regionale korps Rijnmond, zeker 
wanneer de bevoegdheden van burgemeesters en 
gemeenteraden in het gebied afnemen. Een aange-
nomen amendement op het ontwerp van de Tweede 
Kamerleden Brouwer en Kohnstamm bepaalt, dat 
zodra een regio rechtstreeks gekozen bestuur kent, de 
korpsleiding aan dat bestuur verantwoording aflegt. 
Dat zou daar het einde betekenen van het regionale 
college (Elzinga, 1993, p. 510). Waarschijnlijk zullen 
dan twee sturingsstructuren naast elkaar bestaan: de 
`zwevende' van het huidige ontwerp en de echte 
regionale aangepast aan een regionale bestuurs-
structuur. Twee problemen doemen bier op: wat te 
doen wanneer de ene bestuursregio anders wordt dan 
de andere en wat te doen wanneer de grenzen van de 
bestuursregio een andere is dan die van de politie-
regio. 

Algetnene politic 

Het uitgangspunt van een algemene politie houdt in 
dat de politie de taak en de bevoegdheden heeft om 
op het gehele gebied van de rechtshandhaving en de 
handhaving van de openbare orde op te treden. Wij 
laten de vooral historisch interessante discussie over 
de betekenis van de Franse term 'police generale' bier 
maar even buiten beschouwing. Dit principe was 
onuitgesproken — dat wit zeggen nict neergelegd in 
wetgeving — aanwezig in het politiebestel voor 1957 en 
nadien expliciet in artikel 28 Politiewet." In art. 2 van 
het nieuwe ontwerp is dit principe opnieuw en zonder 
discussie overgenomen. Toch is er wet enige reden 
voor zo'n discussie. Met de groei van de beleidsinstru-
mentele wetgeving wordt duidelijk dat de algemene 
politie een fictie is. Grote en nog steeds toenemende 
gebieden van wetgeving worden niet gekend door de 
politic en niet door haar gehandhaafd. Zij heeft op die 
terreinen wet bevoegdbeden, maar geen of te weinig 
expertise, geen beleid en geen mankracht: zij oefent 
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haar taak hier niet uit. Op slechts een klein deel van 
de totale wetgeving is de politie inderdaad actief. 

De vraag is wat het uitgangspunt van een algemene 
politie dan nog betekent. Het principe kan worden 
gehandhaafd wanneer men het omschrijft als een 
soort reserve opsporingspotentieel voor de bijzondere 
wetgeving in tijden van nood of een sterke arm voor 
de bijzondere politie, maar niet wanneer men het idee 
heeft dat het gaat om een algemeen reservoir aan 
handhavingscapaciteit waaruit nagenoeg onbeperkt 
kan worden geput voor een veelheid van handhavings-
vragen. De handhavingsproblemen die ook bij de 
beleidsinstrumentele wetgeving steeds duidelijker 
worden, zullen eerder moeten leiden tot een verdere 
professionalisering en versterking van de bijzondere 
politie dan dat men zich blijft koesteren in het idee 
van een algemene politie." 

Efficiency- en effectiviteitsvragen zijn hier alleen van 
belang met betrekking tot de coordinatie van de 
activiteiten van algemene en bijzondere politie. 
Heijder heeft voorgesteld de politiechef de regie te 
geven van de activiteiten van de bijzondere politie en 
particuliere beveiligingsdiensten die binnen zijn gebied 
opereren (Heijder, 1989, pp. 17 en 18). 

Een politie 

Het ontwerp Politiewet proclameert een politie, 
althans dat staat op p. 5 van de Memorie van 
Toelichting en in het regeerakkoord. De wetstekst 
spreekt van 25 regionale politiekorpsen, een korps 
landelijke politiediensten en bijzondere ambtenaren. 
De eenheid zit hem waarschijnlijk in de gelijke taak en 
bevoegdheden; de rechtspositie, het uniform, de 
bewapening en in de eenheid van beheersregelingen 
die de politie betreffen. Wat betreft het optreden blijft 
het echter gaan om 26 organisaties. 

Het uitgangspunt van een politie is nieuw. Wij 
hebben altijd meer soorten politie gekend. In de 
afgelopen periode waren dat de gemeentepolitie-
korpsen en het korps rijkspolitie en ve ■ Or de oorlog 
vervulden de rijksveldwacht en de marechaussee de rol 
van rijkspolitie-organisatie, terwijl er naast de 
gemeentepolitie nog de gemeenteveldwacht was. 
Verder is het goed erop te wijzen dat in het verleden 
niet werd gesproken van een gemeentepolitie, maar 
van 148 gemeentelijke politiekorpsen. 

Het zwevende politiebestel 	 21 



Het is niet geheel duidelijk of de proclamatie van de 
ene politie veel meet dan symbolische betekenis heeft. 
Er bestond al eenheid in een aantal formele regelingen 
voor de politic, zij het dat er verschillen konden 
bestaan voor rijks- en gemeentepolitie. Daarnaast 
impliceert het door de minister van Binnenlandse 
Zaken voor de regiokorpsen te introduceren concept 
van besturen op afstand een betrekkelijk grote 
vrijheid voor regiokorpsen om eigen regelingen te 
treffen op het gebied van de rechtspositie, zodat 
variatie zal blijven bestaan. 

Een voordeel van eensoortige politic zou kunnen 
zijn dat competitie tussen verschillende politietypen 
tot het verleden gaat behoren. Wij zijn daar echter 
sceptisch over. Competitie tussen Rijks- en gemeente-
politic kwam zeker hier en daar voor, maar dat 
gebeurde ook tussen gemeentepolitiekorpsen 
onderling. Ook tussen de regiokorpsen zal, naast vele 
vormen van samenwerking, een competitie blijven 
bestaan. 

De efficiency- en effectiviteitswinst die uit dit 
uitgangspunt voortvloeit is vermoedelijk nihil. De 
opheffing van het verschil tussen rijks- en gemeente-
politie heeft er niet toe geleid dat het tijdsintensieve 
overleg tussen Justitie en Binnenlandse Zaken is 
verminderd. Ook in de nieuwe wet vergt het eerder 
genoemde evenwichtsprincipe veel overlegtijd. Er is 
zelfs reden om aan te nemen dat de kosten hier hoger 
uitvallen dan verwacht. Het oude systeem van 
scheiding van rijks- en gemeentepolitie en van vaste 
aantallen politiemensen per gemeente had twee 
belangrijke functies: het gal zekerheid en voorspel-
baarheid van de sterkte per gemeentepolitie-gemeente 
en er was een barriere tussen rijks- en gemeentepolitie-
gebied; de zuigkracht van de stad — oak in politieel 
opzicht — werd erdoor geblokkeerd. 

Het nieuwe systeem kent beide functies niet nicer. 
De vaste sterkte per gemeente is opgeheven, evenals 
de scheiding tussen rijks- en gemeentepolitiegebied. 
De gevolgen zullen waarschijnlijk tweeerlei zijn. Ten 
eerste zal het belang van de stad — waar de grootste 
politieproblemen liggen — gaan domineren over dat 
van het platteland. Er is geen rijkspolitiestructuur 
meer die het `platteland' afschermt. Weliswaar zijn 
daar minder openbare orde- en criminaliteitspro-
blemen, maar de aanwezigheid en beschikbaarheid 
van politie spelen er een grotere rol. Deze tendens 
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`naar de stad' wordt zeker niet afgeremd door de 
nieuwe methode om de noodzakelijke politiesterkte te 
berekenen; die is juist vooral gebaseerd op de 
werklast. 

Ten tweede zullen op twee niveaus problemen 
ontstaan met betrekking tot de verdeling van schaarse 
middelen (mensen): landelijk (tussen regio's en het 
korps landelijke politiediensten) en binnen regio's 
tussen gemeenten. De voorspelbare conflicten 
daarover zullen tijd kosten en ertoe leiden dat ieder 
(met behulp van externe expertise) zijn eigen oplossing 
gaat zoeken. Hieronder zal overigens blijken dat het 
uitgangspunt van een politie in het nieuwe politie-
bestel niet wordt gerealiseerd. 

Burgerlijke politie 

Het uitgangspunt van het burgerlijke — wat hier 
betekent het niet-militaire — karakter van de politie is 
in 1945 gekozen (Van Reenen, 1985). De 
marechaussee is toen naast het politiebestel komen te 
staan en werd bestemd voor de militaire politiezorg en 
de grensbewaking. Alleen in tijden van nood zou zij 
bijstand mogen verlenen aan de politie. Deze bijstand 
werd aanvankelijk ook consequent omschreven als 
militaire bijstand. De politietaak die de marechaussee 
ruim 130 jaar had vervuld, kwam hiermee ten einde, 
wat een breuk betekende met de Franse politietraditie 
waarin de gendarmerie een belangrijke rol speelt in de 
civiele politiezorg (Fijnaut, 1979). Reden voor deze 
beleidswijziging was de al voor de oorlog steeds 
sterker wordende opvatting dat de politie een niet-
militaire signatuur zou moeten hebben, een opinie die 
werd gedeeld door het verzet in de oorlog (Van 
Reenen, 1985). 

Opvallend is, dat hoewel het uitgangspunt van een 
burgerlijke politie blijkbaar nog steeds wordt 
gehuldigd, de marechaussee — die ook in het nieuwe 
ontwerp niet voorkomt in art. 4, dat omschrijft wat 
politie is — een stifle rentree heeft gemaakt als 
reguliere politieorganisatie. Die rentree begon feitelijk 
in 1965, toen de massale bijstand van de 
marechaussee aan de politie begon, welke bijna 
onafgebroken tot op de dag van vandaag in zodanige 
intensiteit voortduurt, dat wij dit wapen wel eens het 
uitzendbureau voor de Nederlandse politie hebben 
genoemd. De formele neerslag van die stille rentree 
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was aanwijsbaar in de terugkeer van de marechaussee 
in de Politiewet in 1988. 26  

De rentree krijgt nu via lid c van art. 6 een 
opvallend vervolg. Daarin is de marechaussee niet 
langer uitsluitend bijstandsorgaan voor de politic, 
maar krijgt een eigen politieel territoir: de luchthavens 
Schiphol, Zestienhoven en Maastricht-Airport en 
mogelijk nog ander luchthavens. Deze toedeling van 
een eigen territoir waarop men bevoegd is voor de 
volledige politietaak en die tank exclusief uitoefent, 
maakt de marechaussee naar ons oordeel tot een 
politiekorps en niet !anger tot een bijstandsorgaan 
met politietaken. Het niet opnemen van de 
marechaussee in art. 4 van het ontwerp doet daar niet 
aan af. Wij hebben niet langer een uitsluitend burger-
lijke politic, maar een `gemengd' bestel. 

Wanneer deze argumentatie klopt, dan is het 
uitgangspunt van den politic niet gerealiseerd, maar 
kennen wij opnieuw twee soorten politic in ons land: 
de burgerlijke politic, onderverdeeld in regionale 
korpsen, en het KLPD enerzijds en het wapen der 
koninklijke marechaussee anderzijds. De nieuwe 
situatie doet denken aan die in Frankrijk, waar een 
belangrijk deel van de politiezorg wordt vervuld door 
de gendarmerie. Wie daar met politiemensen praat, 
slaagt er niet in hen te laten zeggen dat de gendar-
merie een politieorganisatie is. De gendarmerie is de 
gendarmerie en de politic is de politic. Het lijkt mij 
consequent en ook wat helderder om in ons land de 
marechaussee maar wel politic te noemen. 
Effectiviteits- of efficiencywinst of -verlies zijn niet te 
verwachten. 

Gebiedsexclusiviteit 

Hoe vanzelfsprekend tegenwoordig ook, de gebieds-
exclusiviteit — de behartiging van de politiezorg in een 
deel van ons land door een bepaalde politieorganisatie 
met uitsluiting van andere organisaties — is nog niet zo 
heel lang uitgangspunt voor de politieorganisatie. Tot 
1940 kon meer dan den politieorganisatie in een 
gemeente opereren en dat was in grote delen van het 
land ook het geval. Naast de Rijksveldwacht of de 
marechaussee was gemeentepolitie aanwezig en soms 
waren zelfs drie soorten politic actief op een gebied. 
Pas het Politiebesluit 1945 maakte een eind aan de 
overlapping en introduceerde gebiedsexclusiviteit, die 
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overigens niet absoluut is volgens de huidige 
politiewet en ook niet naar het nieuwe ontwerp. 
Politie-ambtenaren zijn immers in het gehele land 
bevoegd, maar gebruiken die bevoegdheid slechts in 
gevallen van noodzaak (art. 33 Politiewet). 

De mogelijkheid om executieve taken toe te delen 
aan het korps landelijke politiediensten doorbreekt de 
exclusiviteit en maakt — nu nog voornamelijk in 
theorie, maar in de toekomst mogelijk in de praktijk — 
twee organisaties bevoegd om bepaalde taken op het 
gebied van regio's te verrichten. De mogelijkheden 
van conflict en concurrentie en daarmee van 
efficiencyverlies zijn hier zeer reeel. 

Gebiedsexclusiviteit beperkt zich overigens tot de 
algemene politie. De bijzondere opsporingsdiensten 
hebben zowel onderling overlappende gebieden (wat 
niet opzienbarend is omdat zij vaak verschillende 
wetten handhaven) als overlapping ten opzichte van 
de algemene politie. Het al gememoreerde voorstel 
van Heijder om de regionale politiechef de regie te 
geven over de activiteiten van zowel de algemene als 
de bijzondere politie is ook hier relevant. Efficiency-
winst werd geboekt toen gebiedsexclusiviteit werd 
ingevoerd. Op dit moment valt geen winst of verlies te 
constateren. 

Geen landelijke politie 

In het verleden is door sommige commissies en 
recentelijk nog door Perrick (1982) gepleit voor een 
landelijke politie. In 1945 was een landelijke organi-
satie het officiele streven van het ministerie van 
Justitie. Tot een brede acceptatie van dit streven is het 
tot nu toe niet gekomen. In deze afwijzing heeft steeds 
een combinatie van twee motieven een rot gespeeld: de 
angst voor een concentratie van macht binnen en over 
de politie en de sterk lokale inbedding van de politie 
in het verleden, gekoppeld aan de sterke positie van 
gemeenten in ons staatsbestel. Beide motieven zijn al 
eerder aan de orde geweest. Niet zo lang geleden is 
daar nog bijgekomen de wens om de afstand tussen 
politie en bevolking zo klein mogelijk te houden, wat 
volgens sommigen minder goed kan worden gereali-
seerd met een grootschalige organisatie. 27  

Verwant aan een landelijke politie is een politie-
onderdeel dat landelijke executieve taken heeft, maar 
niet is ingebed in een van de regionale korpsen: 
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landelijk opererende en centraal opgehangen organisa-
tiedelen. Artikel 38 van het ontwerp geeft de beide 
politieministers de bevoegdheid om het korps lande-
lijke politiediensten bepaalde taken op te dragen. Dit 
zijn deels ondersteunende, deels executieve 
politietaken." Hoewel voor enkele executieve taken 
een landelijke voorziening bestaat, zou het creeren 
van landelijke organisaties op hoofdtaken van de 
politic, zoals bestrijding van de zware criminaliteit en 
handhaving van de openbare orde, een doorbreking 
zijn van de tot nu toe gehanteerde uitgangspunten bij 
de voorziening in de politiezorg, een doorbreking die 
overigens formed l gezien in de nieuwe Politiewet tot 
de mogelijkheden behoort. 

Landelijke taaktoedeling is soms efficiency-
verhogend, hoewel rekening moet worden gehouden 
met frictieverliezen wanneer regionale korpsen onvol- 
doende meewerken of tegenwerken. Of ook de 
effectiviteit wordt gediend, hangt af van de effecten 
van de grote afstand tot de bevolking die wordt 
gecreerd. 

Sehaalvergroting geeft effectiviteitswinst 

De bepaling van de doelmatigheid (effectiviteit) van 
de politie is altijd problematisch geweest. Zoals 
gezegd, is niet bekend wat de effectiviteit van de 
politic is en welke factoren die effectiviteit 
beinvloeden. Wij kunnen er in hoofdzaak mee 
volstaan te verwijzen naar onze opmerkingen aan het 
begin van dit artikel. Wel is het zo dat 	- 
efficiencyverbetering mogelijkheden geeft voor 
effectiviteitsverbetering; de capaciteit neemt immers 
toe. Bovendien is in ieder geval de redenering 
plausibel, dat wanneer de schaal van een probleem 
toeneemt ook de schaal van de organisatie moet 
groeien. Die redenering gaat in ieder geval op voor 
een aantal vormen van georganiseerde criminaliteit. 
Daar staat tegenover dat de georganiseerde crimina-
liteit veelal sterk gebonden blijft aan een specifiek 
crimineel milieu, dat vaak nog het jachtgebied is van 
de lokaal ingevoerde rechercheur (Van Duijne ca., 
1990). 

Verder blijkt dat reductie van onveiligheidsge-
voelens — blijkens de Memorie van Toelichting ook 
een doelstelling van het nieuwe politiebestel — vooral 
wordt gerealiseerd door herkenbaar en aanspreekbaar 
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politietoezicht in de buurt. Om dat te verwezenlijken 
is regiovorming niet per se noodzakelijk of zelfs maar 
een voordeel; hier is vooral de kleine schaal van 
belang. Opvallend is tot slot dat, in verband met de 
doeltreffendheid, in de stukken nergens wordt 
gesproken van de `vredestichtende' (peacekeeping) 
taak van de politie." Wanneer daarmee impliciet 
wordt aangegeven dat die taak niet is gediend met 
schaalvergroting, dan is zij terecht weggelaten; wordt 
bedoeld dat die taak onbelangrijk is, dan is sprake 
van een betreurenswaardig misverstand. 

Schaalvergroting geeft efficiencywinst 

Schaalvergroting betekent, althans in theorie, 
efficiencywinst en meer coordinatiemogelijkheden. De 
efficiencywinst vloeit voornamelijk voort uit de 
vermindering van overheadkosten: staven en specia-
listen kunnen kleiner in aantal worden en apparatuur 
kan beter worden benut. De vergrote coordinatiemo-
gelijkheden — de tweede vorm van efficiencywinst — 
zijn het gevolg van enerzijds het opheffen van het 
verschil tussen rijks- en gemeentepolitie en anderzijds 
de invoering van — vergeleken met de gemeentepolitie-
korpsen — grote regiokorpsen. De mogelijkheid om op 
landelijk niveau taken landelijk te laten verrichten 
geeft nog een extra mogelijkheid tot efficiencywinst. 
Verder wordt in de nota nog gewezen op de 
mogelijkheid om in de grotere regiokorpsen een beter 
personeelsbeleid te voeren dan in de vele kleine 
gemeentekorpsen op dit moment mogelijk is. 

Schaalvergroting is een thema dat al vanaf 1813 op 
de agenda staat. In eerste instantie ging het om de 
vraag of de toenmalige marechaussee een landelijke 
organisatie zou moeten worden, een idee dat werd 
voorgestaan door de koning, maar nooit werd gereali-
seerd. Ook de oprichting van de Rijksveldwacht was 
een vorm van schaalvergroting en men zou de 
voorstellen in 1944 en 1945 om tot een Rijkspolitie te 
komen, ook in de plaats van de gemeentelijke 
korpsen, eveneens in dat kader kunnen bezien. 

Efficiencyverbetering is een belangrijk motief voor 
de reorganisatie van de politie en ook hier is de 
redenering plausibel. Vooralsnog is onzeker of die 
winst met de nieuwe organisatie ook wordt binnenge-
haald. Van Tulder (1992 en 1989) kwam op basis van 
SCP-onderzoek tot de conclusie dat de middelgrote 
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gemeentepolitiekorpsen veel efficienter waren dan de 
grootste gemeentepolitiekorpsen. Hij verklaart dat 
door wat men kan noemen bureaucratieverliezen van 
de grootste korpsen. Aangezien in de nieuwe opzet no 
juist de schaal-grootte van de middelgrote gemeente-
politiekorpsen verdwijnt (de nieuwe regiokorpsen zijn 
aanzienlijk groter), voorspelt Van Tulder geen winst, 
maar verlies aan efficiency. De bureaucratieverliezen 
zullen immers vergeleken bij de `oude' situatie in alle 
regio's toenemen. 

Daarnaast moet worden bedacht dat er niet alleen 
sprake is van schaalvergroting maar ook van schaal-
verkleining. Het korps rijkspolitie is verdwenen en 
daarmee een landelijke structuur die naast formele 
ook vele informele mogelijkheden had om op boven-
lokaal niveau activiteiten van politiekorpsen te 
coOrdineren. Het wegvallen daarvan geeft mogelijk 
efficiencyverliezen bij de afstemming van activiteiten 
op bovenregionaal niveau. Die zullen echter niet vast 
te stellen zijn. 

Wat betreft (de verruiming van) het personeelsbeleid 
lijkt zich een curieuze ontwikkeling voor te doen. De 
reorganisatie gaat in veel regio's gepaard met een 
relatieve afname van het aantal leidinggevende 
posities, die hier en daar aanzienlijk is. Afgezien van 
de mogelijk goede redenen voor die vermindering, 
wordt het personeelsbeleid er niet door vergemakke-
lijkt. 

Er is zeker efficiencywinst te boeken — dubbele 
staven, specialisten en hulpmiddelen kunnen 
verdwijnen — maar er moet ook ernstig rekening 
worden gehouden met verliezen. Of de totale balans 
positief is of negatief valt nog te bezien. 

Complicaties in de sturing 

Het lijkt erop dat het nieuwe politiebestel, in verge-
lijking met het oude, efficiencywinst kan boeken bij de 
organisatie, maar verliezen moet incasseren bij de 
sturing van de politie. De oorzak en daarvan zijn 
hierboven genoemd. Zij zijn niet uniek voor de politic; 
ook elders binnen de overheid is gebleken dat schaal-
vergrotings- en rationaliseringsoperaties bij uitvoe-
ringsorganisaties leiden tot complicaties in de 
bovenbouw. De staatkundige structuur van het land, 
die tot dusver niet is meegegroeid met de nieuwe 
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structuren, kraakt onder de coordinatie- en competen-
tieproblemen en de provisorische oplossingen die 
daarvoor worden gecreeerd. 

In het navolgende zal een zo volledig mogelijk beeld 
worden gegeven van de nieuwe sturing van de politie 
en zullen enkele van de daarin aanwezige voetangels 
en klemmen worden belicht. Daarbij zal met name het 
verschijnsel van de informele colleges aandacht 
krijgen. De sturing wordt onderverdeeld in opera-
tionele sturing — de sturing van de uitvoering van de 
taak beheersmatige sturing — de uitoefening van de 
zeggenschap over de ter beschikking staande mensen 
en middelen — en de nieuwe beleidsmatige sturing — de 
koppeling van mensen en middelen aan te bereiken 
doelen. 

Operationele sturing van de ordehandhaving is nog 
niet zo lang mogelijk boven het lokale niveau en nog 
immer heeft de burgemeester hier een centrale positie. 
Zoals gezegd, bestaat in het nieuwe ontwerp via 
art. 16 de mogelijkheid voor de Commissaris der 
Koningin om de burgemeesters aanwijzingen te geven. 
Dezelfde bevoegdheid heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken ten aanzien van de 
Commissarissen der Koningin in een aantal gevallen. 
Er is hier steeds sprake van een getrapte sturing: de 
burgemeesters of de Commissarissen der Koningin 
worden niet gepasseerd door een hogere autoriteit die 
rechtstreeks in de politie ingrijpt. 

Voor de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde is een dergelijke regeling niet nodig, omdat 
het openbaar ministerie landelijk georganiseerd is en 
als zodanig op grond van art. 13 van het Ontwerp de 
politie opdrachten kan geven. De coordinatie is hier 
een interne 0.M.-coordinatie die zonodig de vorm 
kan aannemen van de aanwijzing van een zogenaamde 
landelijke officier, een officier die het gezag van het 
O.M. over de politie voor een aantal delicten geheel 
of gedeeltelijk uitoefent. Artikel 53 van het Ontwerp, 
dat de minister van Justitie de bevoegdheid geeft om 
zich te verzekeren van mensen en middelen uit de 
regiokorpsen, verschaft het O.M. indien noodzakelijk 
voldoende middelen. Terzijde moet hier worden 
opgemerkt dat het altijd de vraag is wat in de praktijk 
de winst is van zo'n bevoegdheid, die de mogelijkheid 
van conflicten in ruime mate in zich bergt." De 
operationele sturing van de politie is steeds in handen 
van individuele gezagsdragers, niet van colleges. Bij 
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het beheer en het beleid ligt dat anders. 
Collegialiteit treft men bij de niet-operationele 

sturing van de politie om te beginnen aan bij het 
bestuur en het beheer van de regionale politiekorpsen. 
Het regionaal college bestuure volgens art. 22 
Ontwerp het regionale politiekorps. Dat bestuur is 
meer dan het beheren van het korps. De artikelen 28 
en 36 van het Ontwerp spreken van een beleidsplan; 
een koppeling van middelen en doelstellingen van het 
regionale korps op jaarbasis. Naast, of boven, de 
operationele sturing ontstaat een meer algemene 
sturing op doelstellingen en middelen. 

De zeggenschap over het beheer op regioniveau, de 
zorg voor het apparaat of de middelen, is ook een 
collegiate aangelegenheid: het regionale college stelt 
het beheersplan vast en de korpsbeheerder voert het 
uit. Deze beheersverantwoordelijkheid past dus 
binnen de eerder genoemde bestuursverantwoorde-
lijkheid van het college. Fen door de Tweede Kamer 
aangenomen amendement van het lid Kohnstamm 
leidt ertoe dat de burgemeesters voor hun activiteiten 
in het regionaal college verantwoording schuldig zijn 
aan bun gemeenteraad. Daarnaast kunnen de gemeen-
teraden algemene regels stellen aan het functioneren 
van bun burgemeester. Deze regeling vergroot het 
democratische gehalte van de sturing van de politie, 
maar daar tegenover bestaat het gevaar dat in plaats 
van een regionaal college een regionaal netwerk ter 
sturing van de politie ontstaat, waarin sommige 
burgemeesters met een geringe beslissingsruimte de 
besluitvorming vertragen en in ieder geval duurder 
maken. Het beheer op landelijk niveau is aan de 
minister. Het KLPD kent deze vorm van beheer niet. 

De wijze waarop deze drie vormen van sturing op 
regio-niveau zich tot elkaar verhouden is niet in alle 
opzichten duidelijk. Aangenomen mag worden dat de 
beleidsmatige sturing de grenzen aangeeft van de 
operationele sturing; alleen is die beperking nergens 
vastgelegd. De burgemeester kan als verantwoorde-
lijke voor de openbare orde daar vrijelijk buiten gaan 
wanneer hij geen morele binding voelt met collegebe-
sluiten. De officier van justitie zal zich mogelijk 
gebonden voelen doordat zijn hoofdofficier zitting 
heeft in het regionale college, maar formed l gesproken 
is ook hij waarschijnlijk niet gebonden aan de beleids-
plannen van de regio. Ook de procureur-generaal, de 
voor de opsporing hierarchische chef van de 
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hoofdofficier, is niet goed plaatsbaar binnen het 
gehele systeem van plannen en afspraken. Is hij aan 
beleidsplannen gebonden? Stuurt hij de hoofdofficier 
aan? 

Informele vormen van coordinatie moeten de 
formele structuur verder ondersteunen, op regionaal 
niveau via de beheersdriehoek en op lokaal niveau via 
de lokale driehoek. In hoeverre dat effectieve hulpcon-
structies zijn, moet nog blijken. De ervaringen met het 
driehoeksoverleg tot nu toe zijn niet overal bemoe-
digend. 

Naast deze collegiate sturing op regioniveau treden 
interessante informele vormen van collegiate sturing 
op op bovenregionaal niveau: de vergadering van 
korpsbeheerders en de 26 korpschefs verenigd in het 
coordinerend politieberaad. Daarnaast ontwikkelt 
zich een derde college, dat van de zeventien 
hoofdofficieren van justitie die, vanuit hun nieuwe 
verantwoordelijkheid van medebestuurder en 
beheerder van een regiokorps, gemeenschappelijke 
standpunten gaan formuleren. Elk van deze drie 
colleges heeft zich secretariele ondersteuning 
verschaft. Het overleg van de korpsbeheerders is 
voorshands een echt overleg, waarin burgemeesters 
met dezelfde problemen — hoe krijg ik een regiokorps 
en een regionaal college van de grond overleggen en 
soms tot een gemeenschappelijk standpunt komen. 

Het is te voorzien, dat bij gemeenschappelijke 
beheersproblemen waarbij een standpunt vis a vis het 
ministerie van Binnenlandse Zaken of Justitie dan wel 
de korpschefs gewenst is, het overleg zijn vrijblij-
vendheid verliest en men tot gedeelde standpunten 
komt. Ook de bevoegdheden van de korpsbeheerders 
op het vlak van de arbeidsvoorwaarden zullen de 
korpsbeheerders dwingen tot gemeenschappelijkheid 
van standpunten, omdat de politievakbonden in het 
overleg per regio anders een te groot voordeel in 
onderhandelingspositie zullen krijgen. 

De hoofdofficieren hebben, evenals de korpsbe-
heerders, hun eigen overleg ontwikkeld om aan hun 
nieuwe verantwoordelijkheid ook gemeenschappelijk 
gestalte te kunnen geven en ook zij formuleren 
gemeenschappelijke standpunten. Politiele beleids-, 
beheers- en operationele vraagstukken van bovenre-
gionale betekenis worden in het coordinerend politie-
beraad aangevat en van een politieel standpunt 
voorzien, dat gecordineerd wordt uitgedragen zowel in 
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de publiciteitsmedia, als tegenover de departementen, 
de politick en de korpsbeheerders. De koppeling 
tussen het formele landelijke beleid van de beide 
ministers en het beleid en beheer van de regionale 
korpsen vindt in belangrijke mate plaats via de drie 
genoemde informele colleges. Ook de interregionale 
afstemming vindt in belangrijke mate plaats via deze 
colleges, die zo een alternatief vormen voor een 
formele landelijke overleg- en coordinatiestructuur. 
Daarnaast is te verwachten dat ook tussen deze drie 
colleges op landelijk niveau contact zal ontstaan; een 
landelijke informele driehoek van colleges dus. En zo 
ontvouwt zich het boeiende beeld dat een deel van de 
landelijke beleidsvorming en coordinatie ten aanzien 
van de politic zal worden gepleegd door drie colleges 
die men in de nieuwe Politiewet tevergeefs zal zoeken. 

De kracht van de informele colleges schuilt daarin 
dat een gemeenschappelijk standpunt van zo'n college 
of van twee of drie colleges te zamen gewicht heeft, 
tegenover zowel het centrale bestuur en de politick als 
de vakbeweging. Een machtsfactor van betekenis dus. 
De zwakte schuilt in twee hoeken: onderlinge 
onenigheid tussen de colleges enerzijds en `concurre-
rende loyaliteiten' anderzijds. Regiokorpsen hebben 
eigen belangen die soms onderling strijdig zijn en in 
dat geval concurreren de regiobelangen van de 
betreffende burgemeester/korpsbeheerder, 
hoofdofficier en korpschef met die van andere 
`koppels' of met een collegiaal standpunt. 
Standpuntbcpaling in de landelijke colleges zal zich 
dus vaak op het snijvlak van cooperatie en competitie 
afspelen. De recente conflicten over de verdeling van 
fondsen voor de bestrijding van georganiseerde crimi-
naliteit zijn daar een voorbeeld van. 

Het is duidelijk dat de mogelijkheden ruimschoots 
aanwezig zijn dat de nieuwe opzet van de politic in 
ons land zal leidcn tot nieuwe complicaties in de 
structuur en de verantwoordelijkheidsverdeling van de 
sturing van de politic. Nu was die structuur in de 
oude situatie ook niet al te eenvoudig en overzich-
telijk, maar waarschijnlijk moeten in de nicuwe 
situatie nieuwe en meer sturingskosten worden 
gemaakt. Wat binnen de politic hopelijk aan 
efficiencywinst wordt geboekt, moet mogelijk voor een 
deel weer worden prijsgegeven op het gebied van de 
sturing. 
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Slotopmerkingen 

Het politievraagstuk behoort tot de categorie 
ontembare problemen; iedere oplossing creeert een 
nieuw probleem voor de toekomst. 3 ' Dit betekent dat 
de vraag of het politiebestel nu beter is geworden dan 
het was, niet uitsluitend en misschien niet in de eerste 
plaats op grond van actuele efficiency- en 
effectiviteitsnoties moet worden beantwoord, maar 
globaler en ook minder gedecideerd. Toch spelen deze 
noties een rol. 

Het bestel zou doeltreffender en doelmatiger moeten 
worden. Uiteraard kan pas na verloop van tijd 
worden vastgesteld of van die ambities jets is terecht-
gekomen. Voorlopig, maar nog immer theoretisch, 
lijkt het erop dat naast opbrengsten ook kosten te 
verwachten zijn. Deze betreffen vooral de sturing van 
de politie, die door de zwevende ophanging van de 
regiokorpsen en door het behoud van delen van het 
beheersdualisme in vergelijking met de huidige situatie 
hoger zullen worden. De sturing wordt niet efficienter 
en het is twijfelachtig of zij effectiever wordt. Het 
aantal instanties dat zich met de doelbepaling van de 
politie is gaan bezighouden, is gegroeid, terwijl de 
wijze waarop zij zich tot elkaar verhouden niet altijd 
duidelijk is. De sturing is meer gecompliceerd 
geworden en door het ontstaan van informele lande-
lijke colleges ook minder goed zichtbaar. 

Wat betreft de effectiviteit van de politie lijkt de 
Politiewet zich vooral te richten op de zwaardere 
criminaliteit. Het gevaar van die betrekkelijke eenzij-
digheid is niet alleen dat bij voorbeeld peacekeeping 
en verkleining van onveiligheidsgevoelens buiten het 
debat en de afweging rondom deze Politiewet zijn 
gebleven, maar ook dat het perspectief van de 
ontwerpers van de wet te beperkt is geweest. Wanneer 
men naar de nota en de toelichting op de wet kijkt, 
lijkt met het taakgebied ordehandhaving geen 
rekening te zijn gehouden. Hoewel ordeverstoringen 
zich de afgelopen jaren niet werkelijk hebben 
voorgedaan, kan en zal dat in de toekomst zeker weer 
veranderen. 

Noten 

' Een IlietlIV politiebestel in de 
jaren negentig, Handelingen 
Tweede Kamer, vergaderjaar 

1989-1990, 21 461, nr. 2, p. 3. 
Onder doelmatigheid of 

efficiency wordt hier verstaan de 
mate waarin de `produktiefac-
toren' zo zijn gebruikt dat een 
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dienst tegen de laagste kosten 
wordt aangeboden en onder 
doeltreffendheid of effectiviteit de 
mate waarin een bijdrage wordt 
geleverd aan het bereiken van de 
doelcn van de (politie)organisatie. 
' Doorgaans wordt juist aan een 
goede probleembeschrijving en 
analyse grote waarde geheeht bij 
beleidsontwerpen. Zie bij 
voorbeeld Hoogerwerf (1987a, 
pp. 58-59). 
' Herziening Politiewet, Den 
Haag, Staatsuitgeverij, 1969, 
pp. 35 c.v. 

De in de voorgaande paragraaf 
geventileerde kritiek heeft 
bctrekking op de tekst van de 
nota Een nieinv politiebestel o.c. 
en de Memorie van Toelichting 
bij de nieuwe Politiewet, Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 
22 562, nr. 3. 

Zie bij voorbeeld Anderson, 
Elffers ca. (1988a, 1988b). Een 
goed voorbeeld van analyse en 
beleidsaanbevelingen is ook is 
ook A. Cachet (1990). 
' Flier is dus een ander type 
analyse aan de orde dan die via 
het rationele beleidsmodel. 
Agendatheorieen lijken bier veel 
meer van toepassing. Zie onder 
meer De Jong (1985). 
" De Katholieke Universiteit 
Brabant voert een serie onder-
zoeken uit naar de reorganisatie 
van de politic. Voor zover ik kan 
nagaan maakt dit onderwerp geen 
deel uit van de evaluatiestudies. 

Zoals geciteerd in Planken en 
Daalmans, 1990, p. 7. 
1 " Zie ook de geschiedenis van de 
stedelijke politiezorg voor de 
Franse tijd, o.m. bij Groeneweg 
en Hallema (1975). 
" Groeneweg en Hallema, 1975, 
pp. 114-115 en 173 e.v. 
' In de Memorie van Toelichting 
staat overigens hierover vermeld 
dat de instructie van de 
Commissarissen der Koningin een 
verplichting bevatte, dat de 
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bevelen van hoofden van departe-
menten stipt moesten worden 
nageleefd. Art. 51 zou dus vooral 
een beperking zijn van die 
verplichting. Wij betwijfelen die 
lezing. 

Het Politiebesluit 1945 geeft in 
art. 2 de minister van Justitie de 
leiding en het beheer over het 
korps Rijkspolitie, terwij1 
daarnaast is geformuleerd dat de 
Rijkspolitie onder zijn bevel staat. 
Over gezag wordt niet meer 
gesproken. 
" Aangetekend moet worden, dat 
de scheiding ook nu niet absoluut 
is. De burgemeester-korpsbe-
heerder heeft als burgemeester 
ook in de nieuwe politiewet gezag 
over de politic in zijn gemeente en 
de minister van Justitie heeft 
naast het beheer van het KLPD 
via het O.M. gezag over de 
politic. Daarnaast heeft ook de 
minister van Binnenlandse Zaken 
naast beheer een getrapte gezags-
bevoegdheid. 
" Een belangrijke klacht van de 
nieuwe burgemeester korpsbe-
heerders is nu al dat zij te weinig 
bevoegdheden hebben tegenover 
het regionale college om goed te 
kunnen beheren. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 
1991-1992,22 562B, p.5. 

Voor 1851 had het gemeentebe-
stuur gezag en beheer over de 
plaatselijke politic. 
1 " Dat een burgemeester, mede 
door druk vanuit de gemeen-
tcraad zo onder druk kan komen 
te staan dat hij niet meer kan 
functioneren en ten slotte moet 
worden vervangen, leidt overigen 
geen twijfel. 
19  Zie de Memorie van Toelichting 
bij de justitiebegroting van 1993. 
Tweede Kamer, vergaderjaar 
1992-1993, 22800, hVI, nr. I, 
pp. 6 e.v. 
" Vanaf dat tijdstip was zij 
verantwoordelijk voor de rijkspo-
litietaak en drukten de kosten 



voor die taak op de begroting van 
Justitie. Het korps Rijksveldwacht 
is altijd beheerd door Justitie. 
21  Opvallend was de omschrijving 
van de Rijkspolitietaak in dat 
besluit — alle politietaken die niet 
door de Gemeentewet als gemeen-
telijke politietaken waren aange-
wezen — door sommigen geinter-
preteerd als een aanzienlijke 
uitbreiding van het rijkspolitie-
begrip en dus van het gezag van 
de minister van Justitie. 

Zie de beleidsnotitie 
Vernieuwing bestuurlijke organi-
satie, Den Haag, 1993, waarin wel 
sprake is van een regionale 
bestuurslaag, maar waarin geen 
aantallen worden genoemd. 

Zie noot 22. 
24  De police generale is jets anders 
dan de algemene politie die wij 
hier bedoelen. Zie voor een 
toelichting o.m. Groeneweg en 
Hallema, 1975, pp. 107 en 406. 

Interessant is, dat op het gebied 
van de sociale zekerheid en de 
belastingen uitbreiding en profes-
sionalisering plaatsvindt, terwijl 
oudere diensten zoals de AID, de 
ECD en de IGB onder sterke 
bezuinigings- en samenvoe-
gingsdruk staan. 

Zie de wijzigingswet Politiewet 
van 14 december 1988, Staatsblad 
576, waarbij het takenbesluit van 
de marechaussee in de Politiewet 
werd opgenomen. 
" Zie bij voorbeeld het rapport 
Politic in verandering, Den Haag, 
1978. 

Kamerstukken 11 1989-1990, 
21 461, nr. 12. 
" Binnen de taakomschrijving 
zoals die voor de Nederlandse 
politie wordt gehanteerd, valt 
peacekeeping onder ordehand-
having en hulpverlening. Jammer 
genoeg hanteren wij geen aparte 
term voor deze toch zo belang-
rijke politietaak. 
" Een vergelijking met art. 51 van 
de huidige wet die o.m. de 

Het zwevende politiebestel 

Commissaris der Koningin de 
bevoegdheid geeft om boven-
lokale bevelvoering te regelen, 
dringt zich hier op. In een aantal 
provincies werd het gebruik van 
deze bevoegdheid een aantal jaren 
geleden in de praktijk onmogelijk, 
omdat aanwijzing van een provin-
ciale commandant tot grote 
problemen tussen sommige 
politiechefs zou leiden. 
31  De term ontembaar is ontleend 
aan Hoppe, 1985, p. 187. 
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Een nieuwe Politiewet, maar 

geen nieuw begin 

Ontwikkelingen in de relatie politie, bevoegd 
gezag en gemeenteraad 

dr. L. Cachet, drs. A. van Sluis, 
drs. E.J. van der Torre, prof. dr. U. Rosenthal 
en mr. drs. E.M. Muller* 

Inleiding 

In een democratische rechtsstaat is de politietaak 
inherent problematisch. Dit komt doordat er behoefte 
is aan bescherming door de politie, maar tegelijkertijd 
aan bescherming tegen de politie (Cachet, 1978). Het 
eerste heeft te maken met de diepgewortelde behoefte 
aan een ordelijke samenleving en een veilige directe 
leefomgeving. Bij orde- en veiligheidsproblemen — of 
het nu gaat om `straatcriminaliteit' of zware crimina-
liteit — wordt van de politie verwacht, los van de 
vraag of dit realistisch is, dat zij effectief optreedt. 
Hiertoe beschikt de politie over de mogelijkheid om 
desnoods geweld te gebruiken en de bewegingsvrijheid 
van burgers aan banden te leggen. Het ligt dan ook 
voor de hand dat er tevens belang wordt gehecht aan 
democratische controle en sturing van de politie door 
burgemeester, officier van justitie en gemeenteraad. 

Om de politiek-bestuurlijke inbedding van de politie 
op lokaal niveau te waarborgen was het jarenlang 
vanzelfsprekend dat bestuurlijke organisatie en politie-
organisatie op elkaar waren afgestemd (Ringeling, 
1985). Plannen voor een reorganisatie van het politie-
bestel, de vorming van gewestpolitie in de eerste helft 
van de jaren zeventig en plannen voor provinciale 
politie in de jaren tachtig, gingen gelijk op met 
concrete voornemens om de bestuurlijke organisatie 
op hetzelfde niveau te verankeren. 

Het meest in het oog springende verschil met 
eerdere plannen om het politiebestel te wijzigen, is dat 

* De auteurs zijn verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de 
Rijksuniversiteit Leiden en maken deel uit van het Crisis 
Onderzoek Team. 
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bij de huidige politie-reorganisatie een directe band 
tussen de politic en een laag van het openbaar bestuur 
ontbreekt. Door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, Raad van State, de Raad voor het 
Binnenlands Bestuur, kamerleden en wetenschappers 
is er op gewezen dat de politiek-bestuurlijke inbedding 
van de politic — bescherming `tegen' de politic — onder 
druk komt te staan. De behoefte aan bescherming 
'door' de politic prevaleert. Dit past in de tijdgeest 
van de jaren negentig waarin wordt gevraagd om 
effectiever overheidsoptreden. 

Op het terrein van orde en veiligheid is dit in sterke 
mate het geval. De morele onrust over het niveau van 
orde en veiligheid is omvattender en structureler dan 
ooit (Berghuis en Franke, 1992). In nota's, beleidsge-
richt politie-onderzoek en publieke uitspraken van 
politici en politiefunctionarissen wordt rijkelijk 
gebruik gemaakt van metaforen die passen bij de 
maatschappelijk dominante cultuur van effectiviteit en 
efficiency; de politic als onderneming, de politic als 
een beheersbare zaak (Rosenthal, 1992). Criteria van 
effectiviteit en efficiency worden steeds meer gebruikt 
als legitimiteitsbronnen. Maar omdat de politic in de 
jaren negentig van verschillende kanten — veel voorko-
mende criminaliteit en leefbaarheidsproblemen in 
binnensteden en de zwaardere, bovenlokale crimina-
liteit — onder druk zal komen te staan, zal er meer dan 
ooit behoefte zijn aan een traditionele legitimi-
teitsbron: de steun van bevoegd gezag en gemeen-
teraad. Daarom zal in dit artikel de zorg omtrent de 
politiek-bestuurlijke inbedding van de regiopolitie 
centraal staan. Wij hanteren hierbij de volgende 
beginselen en uitgangspunten. 
— De politiek-bestuurlijke inbedding van de politic is 
geen statisch begrip. Burgemeesters, gemeenteraads-
leden en officieren van justitie bezitten geen invloed op 
de politic. De politiek-bestuurlijke inbedding van de 
politic is een relationeel en relatief begrip; de invloed 
op de politic manifesteert zich in sociale relaties en 
netwerken (Rosenthal, 1993). Een consequentie hiervan 
is dat niet kan worden volstaan met een analyse van 
formele bevoegdheden en beperkingen, maar dat 
gekeken mod t worden naar de benutting van bevoegd-
heden en de bereidheid beperkingen te omzeilen. Er 
wordt in dit artikel dan ook rekening mee gehouden 
dat er een forse kloof kan bestaan tussen de formeel-
juridische betrekkingen en de `feitelijke' verhoudingen. 
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— Een normatief oordeel over de politiek-bestuurlijke 
inbedding van de regiopolitie kan niet absoluut zijn, 
maar dient te worden gerelateerd aan de patronen van 
politiek-bestuurlijke inbedding onder de oude 
Politiewet. In dit artikel zal daarom aandacht worden 
besteed aan de ontwikkelingen vanaf de jaren zestig 
tot het begin van de jaren negentig. 
— De politie wordt vaak als eerste geconfronteerd met 
problematische maatschappelijke ontwikkelingen en — 
vanwege haar taak — met de hiermee gepaard gaande 
orde- en veiligheidsproblemen (Punch, 1983a). Deze 
ontwikkelingen hebben vaak gevolgen voor de 
politiek-bestuurlijke inbedding van de politie. 
— De kwaliteit van een politiebestel kan niet alleen 
aan bedrijfseconomische criteria, zoals effectiviteit en 
efficiency, worden afgemeten. De gevoeligheid van de 
politiefunctie brengt met zich mee dat groot belang 
wordt gehecht aan checks and balances in het politie-
bestel via het — gehandhaafde — beheers- en gezags-
dualisme. Adequate controle en sturing door burge-
meester, officier van justitie en gemeenteraad zijn 
daarom van wezenlijk belang. Vanwege het niveau-
verschil tussen politie en bestuur onder de nieuwe 
Politiewet worden vooral op dit punt knelpunten 
gesignaleerd. 
— In het domein van veiligheid en politie dient men 
alert te zijn op politiek symbolisme. De politie-organi-
satie is het prototype van een street level-bureaucratie 
(Lipsky, 1980). Het traditionele probleem van dit type 
organisatie is de kloof tussen het beleid dat aan de 
top wordt geformuleerd en de beleidsuitvoering op 
street level-niveau. Achter abstracte beleidsuitgangs-
punten — bij voorbeeld in beleidsplannen — gaan de 
alledaagse dilemma's bij de concrete uitvoering van 
politiebeleid schuil (Van der Torre, 1992). De moeite 
van politiemanagers in grootschalige (regio)korpsen 
om invloed op het politiewerk op straat uit te 
oefenen, relativeert het uiteindelijke resultaat van 
beleidsafspraken in de politiek-bestuurlijke arena. 

Op grond van deze uitgangspunten is het mogelijk 
om de `knelpunten-analyse' van het nieuwe politie-
bestel op het punt van de politiek-bestuurlijke 
inbedding te nuanceren en aan te vullen. Veel analyses 
zijn a-historisch. Er wordt onvoldoende rekening mee 
gehouden dat er niet alleen sprake is van een 
kentering, maar ook van continuIteit; er wordt wel 
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degelijk ook voortgebouwd op bestaande patronen 
van politiek-bestuurlijke betrokkenheid bij de politie. 

Bovendien richt de kritiek op de nieuwe Politiewet 
zich vooral op formeel-juridische hindernissen voor de 
politiek-bestuurffike inbedding op lokaal niveau. De 
mate van politiek-bestuurlijke inbedding hangt uitein-
delijk echter af van de bereidheid van burgemeesters, 
raadsleden en officieren van justitie om hun — formele 
en informele — invloedsmiddelen aan te wcnden. Ten 
slotte worden oordelen over de — vermeende — 
toekomstige situatie veeleer vergeleken met cen ideaal-
beeld dan met de werkelijke relaties onder de oude 
Politiewet. 

Allereerst zullen wij een kort overzicht geven van de 
belangrijkste formeel-juridische veranderingen in de 
nieuwe Politiewet en de consequenties voor de 
politiek-bestuurlijke inbedding. Vervolgens zal wordcn 
aangegeven dat ontwikkelingen op het gebied van 
orde en veiligheid en daarmee samenhangende veran-
deringen in maatschappelijke en politieke verhou-
dingen consequenties hebben (gehad) voor de feitelijke 
politiek-bestuurlijke betrokkenheid bij de politic op 
lokaal niveau. Er ontstaat dan een ander — en wat 
onzekerder — beeld van de plus- en minpunten van de 
nieuwe Politiewet dan in formeel-juridisch georien-
teerde analyses. 

Een formeel-juridische visie 

De reorganisatie van het politiebestel zal ingrijpende 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de politic haar 
werk doet en voor de plaats van de politic in de 
samenleving. Er lijkt daarbij sprake te zijn van een 
bestendiging van de koerswijziging in de jaren tachtig 
van een nadruk op de basispolitiezorg met een `sociaal 
karakter' op wijkniveau naar repressiever politie-
optreden met een hoge prioriteit voor het controleren 
van diverse vormen van criminaliteit. Formed l staat 
alleen het politiebestel ter discussie: de vorm waarin 
de politic zelf en het gezag en beheer over de politic 
georganiseerd zijn. De meest ingrijpende formele 
veranderingen doen zich voor in de beheerssfeer — de 
beschikkingsmacht over materieel en mensen. Ons 
uitgangspunt bij de beschouwing van de formeel-
juridische betrekkingen is dat beheer en gezag nauw 
met elkaar zijn verweven; bij onvoldoende middelen 
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kunnen prioriteiten en beleidsvoornemens niet in 
daden worden omgezet. 

De oude Politiewet 

In Nederland is de politie meer gedecentraliseerd 
(gemeentepolitie) dan gecentraliseerd 
(rijkspolitie/landelijke diensten). De politie maakt heel 
nadrukkelijk deel uit van het lokale politiek-bestuur-
lijke systeem. Voor de gemeentepolitie, een gemeente-
lijke dienst, is dit duidelijk. Maar ook de rijkspolitie, 
een gedeconcentreerde landelijke dienst, wordt gecon-
fronteerd met de nabijheid van het lokale bestuur. 
Vooral in de beheerssfeer bestaan er verschillen. Het 
decentrale karakter van de Nederlandse politie is niet 
alleen ingegeven door ideele motieven — afstemming 
op lokale belangen maar heeft ook te maken met 
de vrees voor een machtig centraal politie-apparaat 
(Suyver, 1976). 

Het gezag over de politic berust voor wat betreft de 
openbare orde en hulpverlening bij de burgemeester 
en voorzover het de rechtsorde betreft bij de 
(hoofd)officier van justitie. Het dualisme brengt met 
zich mee dat in het uitoefenen van het gezag de 
spanning tussen bovenlokale en lokale belangen wordt 
weerspiegeld. De burgemeester, bekleed met eigen 
autonome verantwoordelijkheden in de sfeer van orde 
en veiligheid, dient de lokale definitie van openbare 
orde aan de politie over te dragen. De (hoofd)officier 
van justitie vertegenwoordigt het landelijk opererende 
O.M. De gezagsbevoegdheid van de officier van 
justitie hangt samen met de behoefte aan rechtsge-
lijkheid in het landelijke opsporings- en vervolgings-
beleid. De verwevenheid van de rekbare begrippen 
openbare orde en rechtsorde en de spanning tussen 
lokale en bovenlokale belangen, maakt onderlinge 
afstemming tussen burgemeester, (hoofd)officier van 
justitie en korpschef en belangenafwegingen noodza-
kelijk. Dit krijgt het meest zichtbaar gestalte in het 
driehoeksoverleg, dat overigens niet is vastgelegd in 
de oude Politiewet. 

Het beheer van de politic — de zeggenschap over het 
verdelen van materieel en mensen, de inrichting van 
de politie-organisatie en het begroten — berust in 
gemeenten met een eigen korps bij de burgemeester. 
Het beheer over de Rijkspolitie berust volledig bij de 
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minister van Justitie. Het ontbreken van beheersbe-
voegdheden tast de machtspositie van burgemeesters 
in gemeenten met Rijkspolitie aan. De afwezigheid 
van zeggenschap over financiele middelen bemoeilijkt 
pogingen van (hoofd)officieren om hun medegezag in 
daadwerkelijke politiele interventies om te zetten. 

Hoewel de gemeenteraad formeel de gemeente 
bestuurt, zijn haar formele mogelijkheden om invloed 
uit te oefenen op het functioneren van de politie zeer 
beperkt. Over de (hoofd)officier heeft de raad formeel 
niets te zeggen; hij of zij maakt deel uit van het 
landelijk georganiseerde O.M. en is geen verant-
woording schuldig aan de gemeenteraad. De invloed 
van de raad op het opsporings- en vervolgingsbeleid 
zal slechts marginaal zijn, omdat dit primair een 
landelijke zaak is. In steeds sterkere mate wordt het 
beleid neergelegd in richtlijnen, die door de minister 
van Justitie en de procureurs-generaal worden 
opgesteld. Sinds 1969 bepaalt artikel 129 van de 
Gemeentewet dat de burgemeester ook voor alle 
wettelijke taken die hij alleen vervult, waaronder die 
op het terrein van orde en veiligheid, een verantwoor-
dingsplicht heeft jegens de gemeenteraad. De sanctie-
mogelijkheden van de raad tegenover de burge-
meester, als zelfstandig bestuursorgaan, zijn echter 
beperkt. Bovendien kan de burgemeester een beroep 
doen op het verschoningsrecht dat de wet hem biedt. 

Het budgetrecht, de bevoegdheid om de begroting 
voor een dienstonderdeel vast te stellen, geldt voor 
zover het gemeentepolitie betreft in beperkte mate. De 
gemeente ontvangt een doeluitkering voor de politie. 
In Rijkspolitiegemeenten maakt de politiebegroting 
geen deel uit van de gemeentelijke begroting. Een niet 
onbelangrijke invloedsbron is het voteren van extra 
gelden voor de politie. Weinig geld verschaft dan de 
mogelijkheid om relatief veel invloed uit te oefenen bij 
de aanwending van de gelden voor de politie. 
Raadsleden kunnen ook, bij voorbeeld naar 
aanleiding van klachten van burgers, vragen stellen en 
zelfs interpelleren over politie-optreden. 

Resumerend kan worden gesteld dat de formele 
bevoegdheden van de raad beperkt zijn; er is geen 
sprake van een directe gezags- of beheersrelatie. 
AIleen via het gezag — en voor 'GP-gemeenten' ook 
via het beheer — bestaat er een relatie tussen gemeen-
teraad en politie. 
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De nieuwe Politiewet 

De nieuwe Politiewet voorziet in de samensmelting 
van gemeente- en rijkspolitie tot 25 regionale politie-
korpsen en een korps landelijke diensten. Er komt een 
einde aan de situatie dat de politiezorg in gemeenten 
met minder dan veertigduizend inwoners door een 
landelijk apparaat en in grotere gemeenten door een 
eigen politiekorps wordt geleverd. Hoewel voor de 
Rijkspolitie het tegendeel kan worden beweerd, is er 
met het opgaan van de meer dan honderdveertig 
gemeentepolitiekorpsen in regionaal georganiseerde 
politie uiteindelijk sprake van centralisatie. De wens 
van de wetgever dat een regiokorps niet mag uiteen-
vallen in een conglomeraat van afzonderlijke 
eenheden lijkt dit nog eens te bevestigen. Maar tegelij-
kertijd laat de wetgever de uitwerking van de interne 
structuur van de regionale korpsen nadrukkelijk over 
aan het bevoegd gezag en de politie op regionaal 
niveau. Of de reeds gemaakte onderverdeling in 
districten, en vaak nog kleinere eenheden daarbinnen, 
tot de door de wetgever gewenste eenheid zal leiden, is 
nog maar de vraag. Maar niet alleen de vorm waarin 
de politie zelf georganiseerd zal zijn, ook het beheer 
en het gezag over de politie zullen veranderen. 

De meest ingrijpende veranderingen doen zich voor 
in de beheerssfeer. De beheersbevoegdheden worden 
geconcentreerd bij de korpsbeheerder: de burge-
meester van de centrumgemeente. Het O.M. krijgt 
voor het eerst de tang — althans door de minister(s) 
van Justitie — begeerde beheersbevoegdheden. Over 
beheerszaken dient de korpsbeheerder namelijk 
overeenstemming te bereiken met de hoofdofficier van 
justitie. Korpsbeheerder en hoofdofficier van justitie 
dienen in samenspraak met een regionaal burgemees-
terscollege, dat de zelfstandige regio bestuurt en 
uiteindelijk de begroting, de formatie en het 
beleidsplan van de regiopolitie dient vast te stellen, 
het beheer te voeren. 

In het gezag over de politic, het leidinggeven aan het 
politiewerk, verandert formeel weinig. Het gezag over 
justitiele taken blijft bij de (hoofd)officier van justitie. 
Op het gebied van hulpverlening en openbare orde 
blijft het gezag bij de burgemeester berusten. De 
veranderingen in de beheerssfeer zullen echter onver-
mijdelijk gevolgen hebben voor de uitoefening van de 
gezagstaken. 
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Overige belangrijke bepalingen 

De beheersregeling van de nieuwe Politiewet heeft in 
diverse fora — wetenschappelijke bundels, congressen, 
media en Tweede Kamer — tot soms heftige discussies 
en in een enkel geval bijstelling van de nieuwe 
Politiewet geleid. De volgende bepalingen zijn vanuit 
het oogpunt van de lokale politiek-bestuurlijke 
inbedding van de politie relevant. 

Artikel 36 biedt de burgemeester, vanuit het gezag 
over de politic, zeggenschap over de inzet van mensen, 
middelen en materieel in zijn of haar territoriale onder-
deel, met inachtneming van de grenzen die door het 
regionaal college zijn gesteld. Het regionaal college 
bepaalt welke beheersbevoegdheden aan burgemeesters 
worden gedelegeerd. Artikel 34 voorziet in een geschil-
lenregeling voor het geval een burgemeester, nu in over-
eenstemming met het gevoelen van de gemeenteraad, 
van oordeel is dat een besluit van het regionaal college 
albreuk doet aan een goede politiezorg in een gemeente. 

hen belangrijke bepaling is voorts dat gemeente-
raden op een door het regionaal college nader te 
bepalen wijze betrokken worden bij de voorbereiding 
van het ontwerpbeleidsplan (art. 28). Dit biedt 
aanknopingspunten voor een cyclisch proces van 
jaarlijks begroten, plannen en verantwoorden. Met 
deze artikelen wordt volgens de regering de inbreng 
van gemeenteraden bevorderd en de positie van 
`gewone' burgemeesters ten opzichte van de korpsbe-
heerder gewaarborgd. 

Baten en lasten 

Een vergelijking van de formeel-juridische betrek-
k ingen onder de oude en nieuwe Politiewet levert, uit 
het oogpunt van politiek-bestuurlijke inbedding, zowel 
winst- als verliespunten op. Op het eerste gezicht is er 
vooral sprake van een aantasting van de invloedsmo-
gelijkheden van burgemeesters en gemeenteraden in 
`oude gemeentepolitie-gemeenten' die onder de nieuwe 
Politiewet geen centrumgemeente zullen zijn. Politici 
zullen geneigd zijn om hier tegenover te stellen dat de 
effectiviteit en efficiency van het politie-apparaat ver-
groot zal worden. Ook met betrekking tot de politiek-
bestuurlijke inbedding zijn er echter wel degelijk baten 
te noteren. 
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Lusten 

In de discussie over de nieuwe Politiewet, die pas 
geruime tijd na het totstandkomen van het regeerak-
koord van het kabinet Lubbers-III losbarstte, zijn de 
volgende tekortkonlingen gesignaleerd: 

— Een institutioneel gut 
De politie zal in de nabije toekomst worden 

`opgehangen' in het politiek-bestuurlijk vacuum tussen 
gemeente en provincie (Cachet, 1990). Er zal straks 
een regionale politie zijn, maar vooralsnog geen 
regionaal bestuur. Het beheer van het regiokorps 
berust bij het regionaal college, maar dit college vindt 
geen gekozen orgaan tegenover zich. Hoewel (wijzi-
gingen in) de artikelen 28, 34 en 36 van de nieuwe 
Politiewet de positie van burgemeesters versterkt en 
daarmee van de gemeenteraad wier invloed formeel in 
belangrijke mate via de burgemeester loopt, werkt de 
reorganisatie verzelfstandiging van de politie in de 
hand. 

Het institutionele gat zou eventueel kunnen worden 
opgevuld door de regionalisering van het bestuur. De 
bewindslieden handhaven echter de reeds vroeg aange-
brachte waterscheiding tussen regionalisering van de 
politie en regionalisering van bestuur. De grenzen van 
beoogde bestuurlijke regio's vallen bovendien niet 
samen met die van de politieregio's. Toch lijkt het in 
de toekomst onvermijdelijk dat beide reorganisatie-
processen met elkaar verweven raken. Het verande-
ringsvermogen van de politie lijkt echter bijna te zijn 
uitgeput: de weerstand die de reorganisatie onder 
politiemensen oproept, wordt steeds duidelijker. Een 
tweede grote veranderingsoperatie in een decennium 
lijkt van de politie teveel gevraagd, maar vanuit het 
oogpunt van politiek-bestuurlijke controle op en 
sturing van de politie onvermijdelijk. Het lijkt erop of 
de kluwen van het politievraagstuk vijf jaar te vroeg is 
ontward. 

— Conflicten 
De wettelijke regeling, in het bijzonder de beheersre-

geling, van het nieuwe politiebestel maakt een oneven-
wichtige indruk en vergroot op een aantal manieren 
de kans op conflicten op lokaal en regionaal niveau 
op het terrein van orde en veiligheid. 

Tussen de centrumburgemeester en een burge- 
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meester van een gemeente met aanzienlijke orde- en 
veiligheidsproblemen kunnen zich conflicten 
voordoen. Orde- en veiligheidsproblemen hebben een 
opwaartse druk op de steeds schaarsere middelen tot 
gevolg, terwij1 een mm of meer hierarchische relatie 
tussen centrumburgemeester en `gewone' burgemeester 
lijkt te ontstaan. Conflicten passen weliswaar niet in 
de normale bestuurlijke verhoudingen in Nederland, 
maar het lijkt realistisch te verwachten dat zij op een 
gevoelig punt als orde en veiligheid zullen ontstaan. 

Nu het O.M. beheersbevoegdheden krijgt, zal het 
nicer dan tot nu toe worden geconfronteerd met de 
strijd en het conflict om schaarse middelen. De semi-
onafhankelijke positie die het O.M. sinds lang 
inneemt, komt daarmee onder druk te staan. Het is 
bovendien de vraag of de staande magistratuur, die 
zich lung afzijdig heeft opgesteld, bedreven genoeg is 
in het politieke 'spa over middelen. De onerva-
renheid bij het O.M. en de onwennigheid bij politic en 
bestuur over de nieuwe rot van het 0.M., lijken de 
kans op (cultuur-)botsingen te vergroten. 

De burgemeester kan te maken krijgen met een 
vorm van rolconflict. Hij is immers individueel verant-
woording schuldig aan de gemeenteraad voor collec-
tieve besluiten van het regionaal college. Waar de 
invloedsmogelijkheden van de burgemeester binnen 
het regionaal college beperkt zijn, en hij door `zijn' 
gemeenteraad in een minderheidspositie binnen het 
college wordt gedwongen, kan de relatie tussen 
gemeenteraad en burgemeester onder druk komen te 
staan. 

— Verzelfstandiging 
De politic lijkt in veel opzichten op een profes-

sionele organisatie. Politiewerk is kwalitatief van aard 
en vereist een specifieke deskundigheid, waardoor de 
sturing van en de controle op de politie worden 
bemoeilijkt (Bordua, 1967; Punch, 19836). Tijd en 
deskundigheid zijn belangrijke machtsbronnen van 
politiemensen. Dit blijkt overduidelijk bij het reorga-
nisatieproces. De politic heeft verreweg de meeste tijd 
om zich met haar eigen reorganisatie bezig te houden. 
In het reorganisatieproces spelen politiemensen een 
beleidsvormende rot. Politiemensen kiezen de manage-
mentconcepten, bepalen de structuur van de regio-
politie en bepalen zelfs (mede) de contouren van de 
politiek-bestuurlijke inbedding van de politic (Cachet 
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e.a., 1993). Organisaties met professionele kenmerken 
hebben, vanuit de overtuiging de `verheven publieke 
taak' zelfstandig op een maatschappelijk verantwoor-
delijke wijze te kunnen uitoefenen, de neiging en 
mogelijkheid om zich van hun — politiek-bestuurlijke — 
omgeving af te schermen. Deze neiging zal verder 
toenemen als er in de politiek-bestuurlijke arena 
daadwerkelijk conflicten uitbreken over de uitoefening 
van het beheer en gezag over de politie. 

Buten 

— Opheffing dualisme tussen Rijks- en 
Gemeentepolitie 
In discussies over de politiek-bestuurlijke inbedding 

van de politie zit vaak een biased viewpoint; expliciet 
of impliciet gaat het vooral om grote en middelgrote 
gemeenten. Dit is begrijpelijk, omdat zich hier de 
meeste orde- en veiligheidsproblemen voordoen. In de 
discussie over de nieuwe Politiewet blijft 
waarschijnlijk daarom vaak onbesproken dat burge-
meesters van rijkspolitiegemeenten nu voor het eerst 
een (mede)beheerstaak krijgen toebedeeld. De burge-
meesters van kleine(re) gemeenten kunnen in het 
regionaal college hun belangen bundelen en/of bij 
stemmingen een belangrijke rot spelen. 

— Gezag van O.M. op bestuurlijk peil 
Waar voor veel burgemeesters de gezagsrol wordt 

aangetast door een uitholling van de beheersbevoegd-
heden, ziet het O.M. zijn gezagsrol aangevuld met 
beheersbevoegdheden. Hier is veel — zo niet alles — 
voor te zeggen. Uitdijende veiligheidsproblemen 
dwingen bestuur en O.M. immers tot hechter samen-
werken. De introductie van de beheerstaak voor het 
O.M. betekent dat dit in theorie op voet van gelijk-
waardigheid kan. 

Het O.M. zal worden gedwongen zijn beheersmatige 
expertise te vergroten. De staande magistratuur zal 
concreter dan in het (recente) verleden ervaren dat 
afstandelijke directieven door de politie niet vanzelf-
sprekend in daden worden omgezet. De uitbreiding 
van de (beheers-)bevoegdheden brengt een grotere 
verantwoordelijkheid voor de resultaten van de 
beleidsuitvoering door de politie met zich mee. Niet 
alleen in theorie, maar meer dan nu het geval is zal in 
de (bestuurlijke) praktijk duidelijk worden dat tradi- 
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tionele rolopvattingen — het bevoegd gezag beschikt 
en de politie schikt — achterhaald zijn. Het O.M. zal 
nicer inlevingsvermogen moeten ontwikkelen in de 
praktische dilemma's bij de uitvoering van justitieel 
beleid (Wiebrens, 1991; zie Van Steenderen in het 
komende nummer van Justitiele Verkenningen). 

Ontwikkelingen in de feitelijke verhoudingen 

`Als je nagaat in welke mate gemeenteraden nu echt 
gebruik hebben gemaakt van hun mogelijkheden om 
mee te praten over de politic, dan stelt dat niet zoveel 
voor.' Zo typeerde Hessing (Vrij Nederland, 24 
oktober 1992) de betrokkenheid van gemeenteraden 
bij politiezaken onder de huidige Politiewet. Bij 
voorstanders van een snelle afwikkeling van de 
reorganisatie, valt steeds vaker te beluisteren dat de 
politiek-bestuurlijke inbedding van de politic onder de 
huidige Politiewet niet veel voorstelde en dat de 
situatie onder de nieuwe Politiewet eerder zal verbe-
teren dan verslechteren. Hoewel Hessings statement 
binnen de soms heftige discussies over de beheersrege- 
lingen in de nieuwe Politiewet geplaatst dient te 
worden, maakt zijn uitspraak nog eens duidelijk dat 
men in ieder geval alert moet zijn op verschillen 
tussen de werkelijke verhoudingen en het normatief 
juridische model. 

Feitelijk hebben zich binnen constant gebleven 
juridische en institutionele verhoudingen van de 
`ijzeren politiewet' aanzienlijke veranderingen 
voltrokken in de relaties tussen politie, bevoegd gezag 
en gemeenteraad. Beoordelingen van de kansen, 
mogelijkheden en bedreigingen voor politiek-bestuur-
lijke controle op de toekomstige politie dienen te zijn 
gebaseerd op empirisch inzicht in de historisch 
gegroeide patronen van politiek-bestuurlijke betrok-
kenheid bij de politic. 

Een complicatie bij het zichtbaar maken van de 
feitelijke ontwikkelingen is de schaarste aan sociaal-
wetenschappelijk onderzoek; de politiek-bestuurlijke 
inbedding van de politie is duidelijk meer besproken 
dan onderzocht. Het beschikbare materiaal is vaak 
meer beschouwend en normatief dan empirisch van 
karakter. In een pas begonnen onderzoek naar de 
politiek-bestuurlijke inbedding van de politic in de 
periode 1970-1990, en straks onder de nieuwe 
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Politiewet, wordt dan ook gezocht naar empirische 
ondersteuning en/of bijstelling van de bestaande 
literatuur (Cachet e.a., 1992). Het beschikbare 
materiaal biedt wel houvast bij het reconstrueren van 
de meer algemene ontwikkelingen die zich na de 
Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan. 

De situatie voor 1966; afstandelijkheid 

In de periode van 1945 tot 1957 bestond er enige 
maatschappelijke onrust: naoorlogse zuiveringen, 
verkiezingswinsten van de CPN en de opkomst van de 
Eenheid Vakcentrale. De periode van 1957 tot 1966 
werd echter vooral gekenmerkt door een zeer stabiele 
maatschappelijke orde. Deze periode is, voor wat de 
politie betreft, door Perrick (1968) ooit getypeerd als 
'de rust der gelatenheid'. De stabiliteit plaatste de 
handhavers daarvan, de politie voorop, in een 
tamelijk geriefelijke positie. Dit werd nog eens 
versterkt doordat de politieke cultuur van de 
verzuiling er een was van lijdzaamheid en 
volgzaamheid ten aanzien van politieke gezagsdragers 
(Daemen, 1985). Als `vertegenwoordigers' van het 
gezag kunnen politiemensen in die tijd, in contacten 
met burgers bijna vanzelfsprekend aanspraak maken 
op volgzaamheid. Hun gezag, traditioneel en legaal, is 
bijna onomstreden. 

Traditionele modellen — het bevoegd gezag bepaalt 
en de politie voert uit — hebben in deze periode een 
grote zeggingskracht. Het hoge niveau van orde en 
veiligheid leidt ertoe dat het bevoegd gezag, en ook 
raadsleden, zich weinig zorgen hoeven te maken over 
de vraag of de politic — als geadresseerde — een 
opdracht kan uitvoeren en hoe die opdracht wordt 
uitgevoerd. 

Het dominante beeld is dat van een strikt onderge-
schikte politic. Dit beeld wordt door zowel politici en 
gezagsdragers als politiefunctionarissen beleden 
(Fijnaut en Outrive, 1978). Toch zijn er aanwijzingen 
te over dat het traditionele model de werkelijkheid 
nooit heeft gedekt. Achter het beeld van een onder-
geschikte politie ging juist een grote mate van 
autonomie van de politic schuil (vergelijk Manning, 
1977). Dit komt doordat er in het algemeen weinig 
neiging bestaat om inbreuk te plegen op de beleids-
vrijheid van de politic zolang haar handelen geen 
aanleiding geeft tot kritiek en het bevoegd gezag 
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vertrouwen heeft in de deskundigheid van de politic 
(Van Oosten, 1982). 

Politic, bevoegd gezag en raadsleden nemen in die 
tijd een afstandelijke houding tegenover elkaar aan. 
Dit past in de dominante bestuursstijl van die tijd, die 
wordt gekenmerkt door minimale interventies in 
elkaars domein. De staande magistratuur beperkte 
haar rol tot afstandelijk-hierarchische richtlijnen en 
directieven. De burgemeester toonde weinig interesse 
voor de politic en behoefde geen verantwoording over 
de politic af te leggen aan de gemeenteraad, wat in het 
algemeen ook niet gebeurde. De burgemeester 
besteedde — ten tijde van de wederopbouw — meer tijd 
aan de economische ontwikkeling, ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting in zijn gemeente. Uit 
onderzoek van Faber (1974) in Friesland bleek dat 
burgemeesters van gemeenten met gemeentepolitie 
gemiddeld 2,6 uren per week besteedden aan politic-
zaken en burgemeesters van rijkspolitie-gemeenten 1,6 
uren. De samenleving was stabiel en de politiechef 
handelde vooral naar eigen goedvinden. 

Uitspraken van burgemeester en (hoofd)officier van 
justitie als %andel naar bevind van zaken' waren 
gemeengoed. Uit een onderzoek in 1989 onder korps-
chefs en korpsbeheerders bleek dat deze situatie 
aanzienlijke wijzigingen had ondergaan. Bijna alle 
korpsbeheerders beschouwden zichzelf als beleidsbe-
paler en toezichthouder en de korpschef als medebe-
leidsbepaler en manager. Meer dan de helft van de 
ondervraagde korpsbeheerders zei zich tevens met de 
beleidsuitvoering door de politic te bemoeien 
(Engelsman, 1990). 

Politiechefs waren voor 1966 doorgaans vakspecia-
listen die zich verre van de politiek-bestuurlijke arena 
hidden. De afstandelijkheid van het bevoegd gezag en 
de gemeenteraad gaf de politic de gelegenheid om zich 
te professionaliseren en zich af te schermen van de 
haar omringende omgeving. 

Het bevoegd gezag en de raad toonden in deze 
periode dus niet of nauwelijks bereidheid om gebruik 
te maken van hun bevoegdheden om richting te geven 
aan de uitvoering van de politietaak. Op lokaal 
niveau bestaat nauwelijks een politick debat over 
politiezaken. Er is ook geen noodzaak prioriteiten te 
stellen; criminaliteit en ordeproblemen worden nog 
effectief beheerst in een verzuilde en binnen de zuilen 
hecht geintegreerde sarnenleving (Rosenthal ca., 1987). 
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Ontzuiling en politisering; 1966-1979 

In 1974 wijzen Van Reenen en Verton erop dat een 
omwenteling in het denken over de maatschappelijke 
en politieke verhoudingen de belangrijkste oorzaak is 
van een terugval in de legitimiteit van het politie- 
optreden. In de jaren zestig wordt de aanvaarding van 
het politieke handelen minder vanzelfsprekend. De 
politieke cultuur verschuift van volgzaamheid en 
passiviteit naar een in brede kring groeiende voorkeur 
voor openheid, verzet tegen strakke hierarchische 
verhoudingen en de behoefte aan inspraak. De 
publieke en politieke debatten worden grimmiger. Er 
is ook herhaaldelijk sprake van botsingen tussen de 
diverse levensstijlen in de vorm van talrijke manifes-
taties en protestacties. 

Deze omwenteling is voor de politie een uiterst 
moeilijke periode. Politiefunctionarissen kunnen als 
`blauwe vertegenwoordigers van het gezag' niet langer 
vanzelfsprekend aanspraak maken op volgzaamheid. 
Sterker nog, omdat de politie uit de aard van haar 
taak wordt beschouwd als conservator van de 
bestaande orde, manifesteert de ontmaskering van het 
gezag zich zeer duidelijk in street level-contacten 
tussen politie en bepaalde groepen burgers. 

De legitimiteitsterugval leidt bij de politie tot 
bezinning. De Projectgroep Organisatiestructuren 
(1978) pleit voor maatschappelijke integratie van de 
politie en een meer gedecentraliseerde, wijkgebonden 
politiezorg. Dit roept bij sommigen de vrees op dat de 
politie zich zal verzelfstandigen ten opzichte van het 
bevoegd gezag. De toenemende kritiek op de politie 
en de daarmee samenhangende orde- en veiligheids-
problemen zijn voor bevoegd gezag en gemeenteraad 
echter juist aanleiding om zich intensiever met de 
politie te gaan bemoeien. De basis wordt gelegd voor 
een ontwikkeling naar meer politiek-bestuurlijke 
integratie van de politie. 

Amsterdam 1966 als katalysator 

Amsterdam 1966 is in velerlei opzicht een 
breekpunt. De ordeproblemen — de bouwvakrellen 
van 1966, Provo-rellen en allerlei andere confrontaties 
tussen politie en burgerij — maken een aantal zaken 
pijnlijk duidelijk. Sommige (veel?) gezagsdragers 
kunnen (in een crisis-situatie) hun functie niet aan. 
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Vanwege twijfelend optreden bij grootschalige 
ordeverstoringen wordt de toenmalige burgemeester 
van Amsterdam Van Hall zelfs uit zijn ambt 
ontheven. Bovendien wordt duidelijk dat het bevoegd 
gezag niet alleen de rituelen rond zijn verantwoorde-
lijkheden moet bedrijven, maar ze ook feitelijk moet 
uitoefenen. 

De gebeurtenissen tonen ook aan dat de politic niet 
is opgewassen tegen de nieuwe uitdagingen op het 
gebied van ordehandhaving (Commissie van 
Onderzock, 1967). Het onbeholpen optreden van de 
spreekwoordelijke Amsterdamse karabijnbrigade en 
de blanke sabels waarmee de Haagse politic 
Nieuwjaarsrellen meende te moeten bestrijden zijn 
lang in het geheugen blijven hangen. De politic en — 
wat hier zeker zo belangrijk is — het bevoegd . gezag 
over de politie worden voor eens en voor altijd 
zichtbaar. Van Oosten (1982, p. 320) stelt dat 'L.) de 
problemen, met de ordehandhaving die zich in de 
jaren zestig jaren in Amsterdam voordeden, in belang-
rijke mate hebben bijgedragen tot de neiging van 
`buitenstaanders' om zich met politie-aangelegenheden 
te bemoeien en daarmee de autonomie van de politic 
in te perken'. 

Toenernende politiek-bestuurlijke bemoeienis 

Vanwege de ordeproblemen neemt de belangstelling 
voor de politie toe. Er is een verschuiving in het 
niveau van de discussie waar te nemen (Cachet, 1985). 
Naast de al lang bestaande discussie over het lande-
lijke politiebestel komt er her en der op lokaal niveau 
een discussie op gang over de vorm en inhoud van de 
politiezorg. Lokale politieke partijen spelen hierbij 
vaak een belangrijke rol. Het falen van sommige 
gezagsdragers halverwege de jaren zestig en het soms 
al te felle, paniekerige en escalatie-bevorderende 
optreden van de politic verhogen de bereidheid van 
het lokale bestuur zich meer en actiever met de politic 
te gaan bezighouden. 

Tegelijkertijd verruimt de verantwoordingsplicht 
van de burgemeester, die rechtstreeks uit deze 
problemen voortvloeit, de invloedsmogelijkheden van 
de gemeenteraad. De burgemeester kan zich niet 
!anger afzijdig houden van de inhoudelijke kanten van 
het korpsbeheerderschap. Hij kan zijn rol niet 
beperken tot afstandelijke richtlijnen en directieven. 
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De ordeproblemen laten zien dat de handhaaf-
baarheid van de openbare orde door de politie niet 
vanzelfsprekend is. Burgemeester en korpschef worden 
tot elkaar veroordeeld. In overleg dient te worden 
bepaald wat wenselijk en haalbaar is. De burge-
meester krijgt — mede door de assertievere opstelling 
van raadsleden — mede-verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van het politiewerk. Dit houdt ook betrok-
kenheid in bij de uitvoering van het politiebeleid. De 
traumatische ervaringen van Amsterdam 1966 vormen 
(ook) de bakermat voor het invoeren van het 
driehoeksoverleg tussen korpschef, burgemeester en 
(hoofd)officier van justitie (Van de Poe!, 1982). 

In dit overleg valt de gedistantieerde houding van 
veel officieren op. Zij beschikken, anders dan burge-
meesters van `gemeentepolitie-gemeenten', niet over 
beheerstaken. De uitvoering van justitiele instructies 
wordt door velen binnen de staande magistratuur nog 
vanzelfsprekend gevonden (vergelijk Van de Bunt, 
1985). De problemen op het gebied van de openbare 
orde gaan grotendeels langs het O.M. heen; de gevoe-
ligheid voor de haalbaarheid van justitieel beleid blijft 
gering en de relatie tussen (hoofd)officier en zijn 
partners in het driehoeksoverleg is vaak afstandelijk. 
Wel ontstaat er in de loop van de jaren zeventig 
langzamerhand overeenstemming over de noodzaak 
aan gemeenteraden toelichting te geven op het door 
het O.M. gevoerde beleid (Rosenthal e.a., 1987). 

Ad hoc-karakter 

De toenemende politiek-bestuurlijke belangstelling 
voor de politie aan het eind van de jaren zestig en in 
de jaren zeventig, heeft nog sterk een ad hoc-karakter. 
Gemeenteraden spreken de burgemeester vooral aan 
naar aanleiding van incidenten en in veel mindere 
mate op het — vaak niet of nauwelijks geexpliciteerde 
— politiebeleid. Gemeenteraadsleden beperken zich 
veelal tot verantwoording achteraf. De geringe 
beleidsmatige aandacht is ook kenmerkend voor de 
beginperiode van het driehoeksoverleg. In dit overleg 
worden niet zozeer prioriteiten gesteld en de hoofd-
lijnen van het orde- en veiligheidsbeleid vastgelegd, 
maar wordt veeleer gediscussieerd over concrete 
knelpunten. Dit beeld lijkt vooral op te gaan in de 
grote steden, die gevoelig zijn voor incidenten op het 
terrein van openbare orde. 
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Kruyswijk (1981) laat in een onderzoek naar het 
gebruik van art. 129 Gemeentewet in Haarlem zien 
dat de politieke betrokkenheid bij de politic in deze 
middelgrote gemeente zeer gering is. In de door haar 
onderzochte periode werd door de raad formeel geen 
gebruik gemaakt van de bevoegdheid om de burge-
meester ter verantwoording te roepen voor het politie-
beleid. Er werd in de raad(scommissie) weinig gedis-
cussieerd over zaken op het terrein van orde en 
veiligheid. Enkele malen werden vergaderingen van de 
commissie Openbare Orde en Veiligheid uitgesteld 
wegens gebrek aan agendapunten. Slechts 1% van de 
besproken onderwerpen in de raad heeft in die tijd 
betrekking op de politic. Als belangrijkste verklaring 
hiervoor noemt Kruyswijk het toen hoge niveau van 
orde en veiligheid in Haarlem. 

Problemen 

De rechtstreekser communicatie tussen met name 
burgemeester — en gemeenteraad — en politic gaat met 
de nodige problemen gepaard. Bij burgemeester en 
politici ontbreekt het vaak nog aan voldoende kennis 
en inzicht in politiele aangelegenheden. Het introverte 
karakter van het optreden van politiefunctionarissen 
dient ook te worden doorbroken; zij beschikken juist 
wel over politiele kennis, maar lang niet altijd over de 
politiek-bestuurlijke vaardigheden die vereist zijn voor 
het onderhouden van relaties met politici, burge-
meesters en (hoofd-)officieren. Politiefunctionarissen 
ergeren zich aan de 'incident-gerichtheid' van politici 
en politici ergeren zich op hun beurt aan de neiging 
van politiefunctionarissen om zich te beroepen op hun 
exclusieve politiele kennis (VNG, 1978). Het pragma-
tisme van politiemensen botst met de symboliek en 
retoriek die in de politick concurreren met inhoud en 
zakelijkheid. 

Illustratief zijn de resultaten van een onderzoek 
onder politiefunctionarissen naar ervaringen met 
team-politic. Vijfenzeventig procent was het niet eens 
met de uitspraak dat de meerderheid van de gemeen-
teraad de problemen van de politic goed begrijpt 
(Kruyswijk, 1981, p. 25). 

Toch wordt in de jaren zeventig de betrokkenheid 
van politick en gezagsdragers bij de politic steeds 
vanzelfsprekender en stelt de politic zich ontvanke-
lijker op. Bij politici en gezagsdragers ontstaat meer 
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inzicht in politiele zaken en van politiefunctionarissen 
worden ook andere dan puur politiele kwaliteiten 
geeist. Hiermee wordt de basis gelegd voor een verder-
gaande politiek-bestuurlijke integratie van de lokale 
politiezorg. 

Ontwikkelingen in de jaren tachtig 

De jaren tachtig laten een verharding zien van het 
sociale en politieke klimaat. Opnieuw is er sprake van 
grootschalige confrontaties tussen politie en burgerbe-
volking. Deze zijn harder dan ooit: krakersrellen, 
blokkades van Navo-munitietreinen, demonstraties bij 
kerncentrales en dergelijke. Toch worden groot-
schalige ordeverstoringen geleidelijk zeldzamer. De 
criminaliteit blijft daarentegen drastisch en over een 
breed front toenemen. Samen met de problemen op 
het terrein van openbare orde en de in omvang en 
complexiteit toenemende verzoeken om politiele 
hulpverlening, leidt dit tot een grote werkdruk voor 
politie en justitie. Er ontstaat steeds meer twijfel over 
het effect van het politieel-justitiele optreden. De 
maatschappelijke vraag wordt zo omvangrijk dat het 
stellen van prioriteiten noodzakelijk wordt. Dit 
dwingt politie, bevoegd gezag en gemeenteraad tot 
hechtere samenwerking. Er dienen bindende beslis-
singen te worden genomen over de aanwending van 
schaarse middelen. De verantwoordelijkheid hiervoor 
behoort te liggen bij het bevoegd gezag dat op zijn 
beurt weer verantwoording schuldig is aan raadsleden. 

Los van het normatieve uitgangspunt dat in een 
democratische samenleving het stellen van prioriteiten 
een politieke aangelegenheid behoort te zijn, is er ook 
in de politiek-bestuurlijke praktijk sprake van 
vervlechting. De werkdruk van politie en justitie 
maakt dat bij keuzen uit een veel te groot werkaanbod 
politiele en justitiele belangen tegen elkaar dienen te 
worden afgewogen. Deze verbondenheid blijkt ook uit 
het beeld van het politieel-justitiele apparaat als een 
keten van schakels; politie, justitieel en bestuurlijk 
gezag — en vaak nog andere actoren — zijn als partners 
in een beleidsnetwerk tot elkaar veroordeeld 
(Steenhuis, 1984). Onderzoek van Gunther Moor 
(1986) laat bij voorbeeld zien dat er in het drugsbeleid 
een netwerk is ontstaan van politie samen met 
hulpverlenende instanties en gemeentelijke diensten. 
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Structurele betrokkenheid 

Door de toenemende schaarste van middelen wordt 
de politieke relevantie van de politie groter, zoals ook 
de relevantie van de politiek voor de politie toeneemt. 
Lokale politici en gezagsdragers stellen zich niet 
langer tevreden met een — veelal incidentele — verant-
woording achteraf over het functioneren van de 
politie, maar zijn in de jaren tachtig sterker betrokken 
bij het politie-optreden (Van de Poet, 1992). Dit komt 
tot uitdrukking in pogingen om afspraken te maken 
in de vorm van politiele beleidsplannen (Commissie 
Politiele Beleidsplanning, 1986). 

Het beleidsplan stelt burgemeester, (hoofd)officier 
van justitie en gemeenteraad in staat om, los van 
incidenten, wensen te formuleren over het functio-
neren van de politie en prioriteiten te stellen. Een 
beleidsplan kan ook dienen om meer inhoud te geven 
aan de verantwoordingsplicht van de burgemeester 
tegenover de gemeenteraad. Bovendien kan er indirect 
invloed mee worden uitgeoefend op de (hoofd)officier 
van justitie. Hoewel dit formed l niet hoeft, tonen 
steeds meer officieren zich bereid om in de gemeen-
teraad uitleg en toelichting te geven over het door het 
O.M. gevoerde beleid. 

Bij het opstellen van een beleidsplan worden de 
bestuurlijke en justitiele belangen tegen elkaar 
afgewogen. Meer structureel gebeurt dit ook in het 
driehoeksoverleg dat in de jaren tachtig steeds meer 
vorm en inhoud krijgt. De verbondenheid van officier 
van justitie, burgemeester en korpschef neemt toe en 
raakt, zowel in de juridische als sociologische 
betekenis, geinstitutionaliseerd. Overigens blijkt, uit 
nog te publiceren onderzoek, dat het belang van het 
driehoeksoverleg meer ligt in het legitimeren van 
allerlei ander trilateraal (subdriehoeken) en bilateraal 
overleg dan in het driehoeksoverleg op zichzelf. 

Het politiele beleidsplan is een belangrijke 
invloedsbron voor de gemeenteraad. Het plan biedt 
ook de politie voordelen, omdat zij minder kwetsbaar 
wordt voor fluctuaties in politieke opvattingen en 
verwijten over uitvoeringspraktijken waarvan de 
kaders in het beleidsplan staan omschreven. Het 
schept enig houvast. 	uit zichzelf en dus vooraf de 
raadscommissie informeert over (on)mogelijkheden 
van zijn korps, mag minstens op begrip achteraf 
rekenen, als er eens iets mis gaat. En wie de raad 
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betrekt bij het stellen van prioriteiten, kan tegelijk 
aangeven dat hierdoor op hetzelfde moment posterio-
riteiten ontstaan' (Rombouts, 1990). Een dergelijke 
signalerende houding van politiefunctionarissen 
bevordert gevoeligheid voor uitvoeringsproblemen aan 
de kant van gezagsdragers en politici en kan daarmee 
de retorische dimensie in veel beleidsafspraken bloot-
leggen. In het politieke beraad heeft de korpschef 
meer dan alleen een signalerende rol; hij treedt steeds 
vaker — ook naar buiten toe — op als vertegenwoor-
diger van het politie-apparaat. 

Uit een enquete onder bezoekers van een studiedag 
van de VNG in 1983 over politiele beleidsplannen, 
kwam naar voren dat zowel burgemeesters als raads-
leden en politiefunctionarissen positief stonden 
tegenover politiele beleidsplannen. Bij alle functionele 
groepen stond daarbij 'het beter zichtbaar maken van 
politiebeleid' voorop. Als tweede reden werd genoemd 
een betere democratische controle (VNG, 1986). 

Obstakels 

De gevoeligheid van de politiefunctie, de problema-
tische effectiviteit van het politie-optreden (de kloof 
tussen outputs en outcomes) en de vaak gesignaleerde 
implementatiekloof tussen beleidsideaal en uitvoerings-
praktijken in de politie-organisatie maken beleids-
plannen zeer gevoelig voor politiek symbolisme. Uit 
evaluatie-onderzoek naar ervaringen met planning van 
politiebeleid blijkt dat in de praktijk veel plannen 
uitsluitend worden voorbereid en opgesteld door de 
politie en vervolgens zonder veel inhoudelijke 
discussie worden vastgesteld door het bevoegd gezag 
en de gemeenteraad (Adviescommissie beleidsplanning 
politie, 1987). Hierbij dient wel te worden aange-
tekend dat sommige burgemeesters zich informeel 
intensief bemoeien met het opstellen van het plan. 

Dit beeld wijkt op hoofdlijnen niet af van bevin-
dingen uit onderzoek naar het functioneren van 
gemeenteraden in het algemeen. Het primaat van de 
raad wordt op andere beleidsterreinen, waarop de 
raad wel directe zeggenschap heeft, lang niet altijd 
waargemaakt. De raad wordt veelal pas laat in het 
gemeentelijke besluitvormingsproces betrokken (zie 
voor een overzicht Ringeling, 1989). 

Het abstractie- en ambitieniveau van de beleids- 
plannen is hoog (Commissie Politiele Beleidsplanning, 
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1986) en concrete ijkpunten ontbreken vaak. De 
politic neemt de voortrekkersrol bij het opstellen van 
het beleidsplan en ontplooit activiteiten die formeel-
juridisch tot het terrein van de gezagsdragers behoren. 
Beleidsplannen blijken minder goed bruikbaar als 
hulpinstrument voor een zinvolle politiek-bestuurlijke 
sturing en controle van de politic dan aanvankelijk 
werd gehoopt. 

De betrokkenheid van de raad en het bevoegd gezag 
bij het politie-optreden is in de jaren tachtig door de 
problemen op het gebied van orde en veiligheid toege-
nomen en structureler van aard geworden. Dit gaat 
echter vooral op voor steden met een laag niveau van 
orde en veiligheid en binnen deze — vaak grote(re) — 
steden vooral voor problematische beleidsterreinen, 
zoals drugs en (jeugd-)vandalisme. 

Tevens is er bij raadsleden nog sprake van (te?) 
grote belangstelling voor details en van bemoeienis 
met de politic naar aanleiding van (in de media 
belichte) incidenten (vergelijk Klopper-Gerretsen, 
1992). Soms houdt de raad zich zelfs afzijdig bij 
incidenten. 2  Bovendien is er sprake van een kloof 
tussen betrokkenheid en invloedsuitoefening. De 
politiek-bestuurlijke betrokkenheid bij beleidsformu-
lering is vaak reactief en gaat veelal niet gepaard met 
aandacht voor de vraag of politiemanagers erin slagen 
orn instructies in daadwerkelijk politie-optreden om te 
zetten. Op het terrein van het voetbalvandalisme bij 
voorbeeld, neemt de politic een centrale rol in (Cachet 
en Muller, 1991). 

Er is sprake van een dualistische ontwikkeling. 
Enerzijds neemt de betrokkenheid van de raad toe. 
Anderzijds heeft de politic de laatste jaren in veel 
problemen veel tijd en energie kunnen steken en veel 
kennis opgebouwd, waardoor zij in de feitelijke 
verhouding met het bevoegd gezag en de raad een 
allesbehalve ondergeschikte positie inneemt (vergelijk 
Wiebrens, 1991). 

Bestelwijziging; de jaren negentig 

Aan het einde van de jaren tachtig komt, bij de 
vorming van het kabinet Lubbers-Kok, de discussie 
over het politiebestel in voile omvang terug op de 
politieke agenda. Dat is niet verwonderlijk. Het 
politievraagstuk stond in de naoorlogse periode op de 
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politieke agenda `gegijzeld' en soms werd er heftig 
over gediscussieerd. Er werden alleen nooit ingrij-
pende besluiten genomen. De interne verdeeldheid 
tussen de bij het politievraagstuk betrokken actoren 
en de verwevenheid met de bestuurlijke (re-)organi-
satie maakten het politiebestel, met een wettelijke 
basis in 1957, van `ijzer' (Van Reenen, 1987). Toch 
komt in deze kabinetsperiode voor velen onverwacht 
alsnog een einde aan ruim dertig jaar wachten op een 
nieuwe Politiewet. Verklaringen voor de plotselinge 
daadkracht kunnen — behalve in slim politiek `onder-
nemerschap' van (sommige) bewindslieden — worden 
gezocht in de `sluipende crisis' waarin politic en 
politie-bestel terecht zijn gekomen en in de ontkop-
peling van het politievraagstuk van de bestuurlijke 
(re-)organisatie. 

De politic komt in de loop van de jaren tachtig en 
in het begin van de jaren negentig steeds meer onder 
druk te staan. Zij wordt — samen met andere onder-
delen van het politieel-justitiele apparaat — direct 
geconfronteerd met een sterk gegroeide criminaliteit 
en met maatschappelijke onrust over onveiligheid en 
criminaliteit, deels ook los van de vraag hoe de 
ervaren onveiligheid zich verhoudt tot `harde' cijfers 
en statistieken. De politieke en publieke onrust en het 
onbehagen over orde en veiligheid gaan de legitimiteit 
van de politic nadrukkelijk aantasten; er onstaat reele 
twijfel over de effectiviteit van het politie-optreden. 

Tegelijkertijd ontkwam ook de politic niet altijd aan 
bezuinigingen. Politiezorg wordt — door een combi-
natie van snel toenemende vraag en enigszins 
krimpend aanbod — een steeds schaarser goed. Er is 
sprake van een `sluipende crisis'; de twijfels over de 
effectiviteit en efficiency zijn gestaag gegroeid en 
tasten het politieke en publieke vertrouwen in de 
politic aan (Cachet, 1991). 

Voortschrijdende vervlechting 

Een lange reeks bestuurskundige onderzoeken heeft 
aangetoond dat bij het vervullen van publieke taken — 
zoals veiligheid, sociaal zekerheidsbeleid en milieu-
beleid — een veelheid van (semi-)publieke en particu-
liere organisaties en belangen zijn betrokken (zie voor 
een overzicht 't Hart, 1992). De combinatie van 
complexe problemen en taakspecialisatie heeft geleid 
tot beleidsnetwerken waarin geen sprake is van een 
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uniforme probleemdefinitie en waarin het ook 
ontbreekt aan eenduidige instructies. De onderlinge 
afbankelijkheid in zo'n netwerk is vaak groot. Van 
een overkoepelend gezag en van daarbij behorende 
spelregels is echter allerminst sprake. 

De onderlinge afhankelijkheid en vervlechting op 
het terrein van orde en veiligheid is in de jaren tachtig 
en negentig toegenomen en ook zichtbaarder 
geworden. Het beeld van een taakmonopolie van 
politic en justitie is vervangen door het beeld van het 
veiligheidscomplex dat naast de klassiek-repressieve 
staatsorganen tal van (semi-)publieke en particuliere 
bedrijven omvat (Heijder, 1989). Op lokaal niveau is 
het isolement van politic en bevoegd gezag al lang 
opgeheven. Rond traditionele politiezaken als verkeer, 
vandalisme en drugs bestaan beleidsnetwerken met 
wethouders, gemeentelijke diensten, bewonersorgani-
saties en hulpverleningsorganisaties (vergelijk Gunther 
Moor, 1986). 

Lokaal is echter ook op een overkoepelend niveau 
een veiligheidsnetwerk aan het ontstaan. Het 
populaire beeld van `bestuurlijke preventie' en een 
`integraal veiligheidsbeleid' verwijst naar een sterkere 
functionele integratie van activiteiten op het terrein 
van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, 
welzijn, planologie en de klassiek-repressieve politie-
functie (Rosenthal en Pop, 1988). In deze samenwer-
kingsverbanden dienen alle participanten, dus ook de 
politic, een deel van bun autonomie op te offeren. Via 
betrokken wethouders en gemeentelijke diensten, 
waarover de gemeenteraad directe zeggenschap heeft, 
krijgt de gemeenteraad, enerzijds, met een omweg 
invloed op het functioneren van de politic. Anderzijds 
zijn de complementaire taken op het gebied van 
veiligheid nog steeds ondergebracht in uiteenlopende 
organisaties met eigen organisatieculturen. 

Het ontbreken van spelregels op netwerkniveau 
maakt de sturing en controle door bevoegd gezag of 
gemeenteraad uitzonderlijk moeilijk (Kickert, 1991). 
Dit is vanuit het oogpunt van politiek-bestuurlijke 
controle een obstakel dat schuil gaat achter het 
dominante beeld van een `goed werkende veiligheids-
keten' (Borghouts, 1992). 
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Knelpunten herbeschouwd 

De jaren negentig zullen gekenmerkt worden door 
het afronden van het feitelijke reorganisatieproces, het 
voltooien van de nieuwe Politiewet en de geleidelijke 
stabilisering van een nieuw politiebestel. Daarbij 
zullen op lokaal en regionaal niveau nieuwe politiek-
bestuurlijke verhoudingen rond de politie tot ontwik-
keling komen. Op grond van de historische schets van 
de ontwikkelingen in de politiek-bestuurlijke 
inbedding van de politie kunnen op basis van een — zij 
het globaal — inzicht in de uitgangssituatie nuance-
ringen worden geplaatst bij de formeel-juridisch 
getinte knelpuntenanalyse die hiervoor is gemaakt. 

Wij zullen dit doen op grond van 'het redelijke 
vermoeden' dat de orde- en veiligheidsproblemen in 
de jaren negentig verder zullen toenemen. Vooral in 
de binnensteden van de grote steden — de zogenaamde 
probleemcumulatiegebieden — zullen de problemen in 
de sfeer van wat door Steenhuis de `kleine openbare 
orde' is genoemd — de straatcriminaliteit en 
leefbaarheid van een buurt — eerder toe- dan afnemen. 
De dagelijkse irritatie als gevolg van de drugsoverlast, 
de etnische pluriformiteit en het botsen van levens-
stijlen die hiermee gepaard gaat en het ontstaan van 
een onderklasse met daarin steeds vaker mensen met 
uitgesproken negatieve opvattingen over allochtonen 
en soms zeer repressieve ideeen over de wijze waarop 
de urban crime dient te worden bestreden, plaatst de 
politie voor tal van dilemma's.' Ook de zwaardere, 
georganiseerde criminaliteit zet de politie onder druk; 
een effectievere bestrijding hiervan is zelfs het expli-
ciete beleidsdoel van de reorganisatie. 

— Een institutioneel gat 
Er is op gewezen dat er op papier een institutioneel 

gat ontstaat tussen politie en bestuur, met name 
tussen politie en de burgemeester en raad van `oud 
GP-gemeenten' die geen centrumgemeente worden. 
Op regionaal niveau bestaat vooralsnog geen direct 
gekozen volksvertegenwoordiging die het burgemees-
terscollege — en daarmee de regiopolitie — controleert. 
Er is en blijft sprake van een onvolkomen, gekun-
stelde constructie. 

Wel kan het angstbeeld van een regiopolitie die in 
een democratisch vacutim opereert, op grond van een 
aantal overwegingen worden gerelativeerd. In de 
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eerste plaats kunnen de ordeproblemen ertoe leiden 
dat de bereidheid van burgemeesters en raadsleden 
toeneemt om hun — in sommige gevallen aangetaste — 
bevoegdheden aan te wenden en de beperkingen in de 
nieuwe Politiewet te omzeilen. De ontwikkeling in de 
jaren tachtig, waarin raadsleden en bevoegd gezag 
vanwege effectiviteits- en capaciteitsproblemen — 
ondanks de formele en meer praktische obstakels — 
meer en structureler invloed op het politie-optreden 
zijn gaan uitoefenen, zou zich dan in een gewijzigd 
wettelijk kader voortzetten. 

Ten tweede zou de politieke en publieke discussie 
over de politiek-bestuurlijke inbedding van de regio-
politic wel eens als self-denying prophecy kunnen 
fungeren; de zorgen op dit punt zouden raadsleden en 
gezagsdragers kunnen mobiliseren. Een signaal dat in 
die richting wijst, is dat raadsleden en gezagsdragers, 
die in eerste instantie de reorganisatie over zich been 
lieten spoelen, zich nu nadrukkelijker in het debat 
mengen. 

Een derde overweging die in de richting van een 
continuering van de lokale politiek-bestuurlijke 
inbedding van de politic wijst, is de decentrale opzet 
van met name de basispolitiezorg: de lokale hulpver-
lening, ordehandhaving en bestrijding van `straatcri-
minaliteil. Bij dit aspect van de politiefunctie heeft 
het er alle schijn van dat het zwaartepunt bij districten 
en basiseenheden binnen de politieregio komt te liggen 
(Cachet ca., 1993). In de alledaagse uitoefening van 
de basispolitietaak zal de politic geconfronteerd 
(blijven) worden met de nabijheid — zowel fysiek als 
sociaal — van burgemeester en gemeenteraad. 
Problematischer ligt het met de politiek-bestuurlijke 
inbedding van regionaal georganiseerde politie-onder-
delen die zorgen voor de bestrijding van bovenlokale 
en georganiseerde vormen van criminaliteit. Dit aspect 
van de politiezorg valt veelal buiten de aandachtssfeer 
van burgemeester en gemeenteraad, waardoor dit deel 
van de politiele veiligheidszorg eerder in een politiek-
bestuurlijk vacuum terecht lijkt te komen. 

— Con/Helen 
In de loop van de jaren negentig zal de werkdruk 

van de politic eerder toe- dan afnemen. Orde- en 
veiligheidsproblemen zullen caan de orde van de dag' 
zijn, waardoor bij de verdeling van de middelen voor 
veiligheidsbeleid en besluiten over de aanwending 
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hiervan sneller dan voorheen conflicten kunnen 
ontstaan. De kans hiertoe wordt nog eens vergroot 
door onevenwichtigheden in de beheersregeling van de 
nieuwe Politiewet. 

In het (recente) verleden was er vooral op boven-
lokaal niveau sprake van `een stammenstrijd' tussen 
de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie die 
zich toespitste op het beheer en gezag over de politie 
en de middelen-verdeling over de bestuurlijke en justi-
tiele politietaak (Rosenthal, 1987). Op lokaal niveau 
was er sprake van wrevel over de allocatie van 
materieel en personeel door Binnenlandse Zaken over 
de gemeentepolitiekorpsen. Ook deden zich met enige 
regelmaat problemen voor in de relatie tussen 
korpschef en burgemeester. Voorzover dit tot blijvend 
verstoorde verhoudingen leidde waren het vrijwel 
steeds de korpschefs die moesten opstappen (Cappelle, 
1990). 

De historische schets die laat zien dat orde- en 
veiligheidsproblemen voor gezagsdragers en lokale 
politici een prikkel zijn om zich met het dagelijks 
functioneren van de politie en de toedeling van 
personeel en middelen te gaan bemoeien, versterkt de 
hierboven geuite vrees voor lokale politiek-bestuur-
lijke conflicten op het — onder het publiek gevoelige — 
gebied van orde en veiligheid. Tussen het O.M. en 
bestuurders zal — vanwege de beheerstaken van het 
O.M. — meer nog dan in het verleden een strijd 
ontstaan over de allocatie van middelen voor de 
(bovenlokale) criminaliteitsbestrijding respectievelijk 
de typisch lokale politietaken. De claim van 40% 
politietijd voor justitie was wellicht overhaast en 
ongenuanceerd, maar in ieder geval veelzeggend. 
Burgemeesters zullen het in het regionaal college eens 
moeten worden over de verdeling van middelen. Als 
individuele burgemeesters gevoelig zijn voor de wens 
van politici en inwoners van hun gemeenten om `meer 
politie', kan dit de collectieve besluitvorming in het 
burgemeesterscollege (zeer) problematisch maken. 

De kans lijkt aanzienlijk dat 'het politievraagstuk' 
in de jaren negentig minder dan voorheen geconcen-
treerd zal zijn op nationaal niveau en zich steeds meer 
zal manifesteren op regionaal en lokaal niveau. 

— Verzelfstandiging 
Om orde- en veiligheidsproblemen zo goed mogelijk 

te kunnen beheersen is er uiteraard behoefte aan een 
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deskundig — professioneel — politie-apparaat. De 
voortrekkersrol die de politic momenteel vaak hceft 
bij de veiligheidszorg — bij voorbeeld bij het voetbal-
vandalisme, bij het opstellen van beleidsplannen en bij 
haar eigen reorganisatie — hangt hier nauw mee 
samen. 

De professionalisering van de politic zal zich voort-
zetten. Voor een kwalitatief goede politiezorg is dit 
noodzakelijk, maar het brengt het risico met zich mee 
van verzelfstandiging. In gemeenten met een hoog 
niveau van orde en veiligheid zal een autonome 
taakuitoefening van de politie niet snel tot feitelijke 
problemen leiden; er bestaat dan weinig behoefte aan 
de legitimerende werking die uitgaat van politick-
bestuurlijke steun voor politie-optreden. In gemeenten 
met verder uitdijende orde- en veiligheidsproblemen — 
waarvan het niet realistisch is om te verwachten dat ze 
fundamenteel zijn op tc lossen — bestaat deze behoefte 
straks onder de nieuwe Politiewet we!. 

De indirecte sturing en controle van de gemeen-
teraad op de regiopolitie en de aantasting van de 
beheersbevoegdheden — en daarmee de gezagsrol — 
van de meestc `oud GP'-burgemeesters kan onder deze 
omstandigheden tot knelpunten leiden. Het onheilsce-
nario van een verzelfstandigde politie — `een politie-
cratie' — hebben wij voor wat betreft de basispoli-
tiezorg hierboven gerelativeerd. 

De bestrijding van bovenlokale, georganiseerde en 
soms vernuftige vormcn van criminaliteit, waarvoor 
een deskundig en bovenlokaal georganiseerd politic-
apparaat nodig is, is voor de wat zelfgenoegzame 
Nederlandse samenleving een bittere noodzaak 
geworden. Ook bij dit aspect van de politietaak 
bestaat er een spanning tussen de behoefte aan 
bescherming 'door' de politic en het belang van 
(politiek-bestuurlijke) bescherming `tegen' de politic 
(Van Almelo en Wiewel, 1991, p. 2). De controle op 
dit deel van de functie van de regiopolitie zal vooral 
vanuit het landelijk opererende O.M. moeten komen. 
Het opsporingsbeleid wordt landelijk — in samen-
spraak tussen de procureurs-generaal en de politick 
verantwoordelijke minister van Justitie — in hoofd-
lijnen neergelegd. Dit neemt niet weg dat een concen-
tratie van politiele deskundigheid op regionaal niveau 
— dus op fysieke afstand van gemeente, provincie en 
minister(ies) — verzelfstandiging van dit aspect van de 
politiezorg in de hand werkt. 
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Resumerend zal de bereidheid van burgemeesters en 
raadsleden om zich in de jaren negentig bestuurs- en 
beheersmatig met de lokale politiezorg te bemoeien 
door de orde- en veiligheidsproblemen worden gesti-
muleerd. Anderzijds werpt de nieuwe Politiewet, die 
een cumulatie van multi-interpretabele beheersteksten 
kent, hindernissen op en wordt de kans op conflicten 
door onevenwichtigheden in de beheersregeling 
vergroot. Tevens verdienen die aspecten van de 
politiezorg die op regionaal niveau geInstitutionali-
seerd raken — de bestrijding van bovenlokale crimina-
liteit — vanuit het oogpunt van politiek-bestuurlijke 
inbedding meer en kritischer aandacht dan in huidige 
discussies het geval is. 

Slot 

De reorganisatie van het politiebestel heeft al veel 
tijd en energie gevergd van politiemensen en, in 
mindere maar niet te onderschatte mate, ook van 
burgemeesters, het O.M. en raadsleden. Vooral in 
politiekringen zijn er signalen dat de veranderingsope-
ratie zijn tol eist: er zijn problemen bij benoemingen 
in allerlei regionen en de street cops hebben het gevoel 
dat er boven hun hoofden een machts- en belangen-
strijd wordt gevoerd die voor hen hoofdzakelijk 
negatieve consequenties heeft. Het lijkt wenselijk dat 
de politie in de komende jaren eindelijk eens — behalve 
dan in beheersmatige en bestuurlijke zin door bevoegd 
gezag en raadsleden — met rust wordt gelaten. Ook in 
de jaren tachtig is er in veel korpsen een hoop 
veranderd; de trends waren toen decentralisatie, 
despecialisatie en het versterken van de wijkgebonden 
politiezorg. Politiemensen moeten de tijd krijgen om 
zich weer toe te spitsen op hun primaire taak. 

Toch hangt een nieuwe veranderingsoperatie als een 
zwaard van Damocles boven de politiewereld. Als de 
bestuurlijke reorganisatie doorzet lijkt een aanpassing 
van de politieregio's uit het oogpunt van de politiek-
bestuurlijke inbedding van de politie op termijn 
onvermijdelijk. Een tweede veranderingsoperatie in 
een decennium zou echter te veel van het goede zijn 
en voor politiemensen een aansporing kunnen 
betekenen om zich af te schermen van een politiek-
bestuurlijke omgeving die haar aangetaste verande-
ringsvermogen dan wederom op de proef stelt. Het 
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Noten 

lijkt crop dat de bestuurlijke regionalisering een 
aantal jaren te laat komt. De enorme voortvarendheid 
die de bewindslieden sinds het totstandkomen van het 
regeerakkoord bij de regionalisering van de politic 
aan de dag hebben gelegd keert zich op dit punt tegen 
hen. 

' De Eenheid Vakcentrale was een 
aan de CPN gelieerde vakbond, 
waarvan de leden een grote actie-
bereidheid aan de dag legden. 

Zie W.P.J. CapeIle, 1990. Uit dit 
casus-onderzoek naar een conflict 
tussen burgemeester en korpschef 
in Breda bleek dat de raad en 
raadscommissie van Algemene 
Zaken zich zeer terughoudend 
hebben opgesteld en in eerste 
instantie nauwelijks op de hoogte 
waren van het conflict. Pogingen 
het conflict op te lossen gingen 
grotendeels buiten de raad om. 
' Zie over het ontstaan van een 
onderklasse in Nederland G. 
Engbersen, 1991; over de soms 
hoog oplopende irritatie onder 
bewoners over de kleine openbare 
orde-problemen Hoogenboom, 
1991, pp. 78-81. 

Literatuur 

Adviescommissie beleidsplanning 
politie 
Politieheleid volgens plan? 
Den Haag, 1987 
Almelo, A.E. van, P.G. Wiewel 
Politiezorg in de jaren '90 
Arnhem/Antwerpen, Gouda 
Quint/Kluwer, 1991 
Berghuis, B., H. Franke 
Dutch tolerance under pressure? 
Tijdschrift voor criminologie, 
nr. 3, 1992 
Bordua, D.J. (red.) 
The police: six sociological essays 
New York, 1967 

66 	Justitiele Verkenningen, jrg. 19, nr. 4, 1993 

Borghouts, H.C.J.L. 
De invloed van de emirate 
overheid 
Themadag 'Naar een politick 
sturingsmodel voor de regionale 
politic, Amersfoort, 18 november 
1992 
Bunt, H.G. van de 
Officieren van Just/tic 
Utrecht, 1985 
Cachet, A. 
Het prohlematische karakter van 
de politietaak 
Sociologische gids, nr. 6, 1978 
Cachet, A. 
Sociologic van de politic sinds '70 
Het tijdschrift voor de politic, 
1985, pp. 1-11 
Cachet, A. 
Regiovorming als toekomstbeeld: 
naar een under politiehestel 
Bestuurswetenschappen, dec. 1990 
Cachet, A. 
Reorganisatie van het politiebestek 
een onverwacht succes? 
Namens, 1991, pp. 4-12 
Cachet, A., E.M. Muller 
Beslissen over voetbalvandalisme: 
een permanent probleem 
Arnhem, Gouda Quint, 1991 
Cachet, A., A. van Sluis c.a. 
Voorstel your een onderzoek naar 
de politiereorganisatie in bet 
bijzonder de politiek-bestuurlijke 
inhedding van de toekomstige 
regiokorpsen 
Rotterdam, RISBO, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, 1992 
Cachet, A., A. van Sluis en. 
Reorganisatie van de politic. 
Onderzoek, beleid en verandering 
Tijdschrift voor criminologie, 
nr. 1, 1993 



CapeIle, W.P.J. 
Problemen in de relatie burge-
meester en korpschef: een 
juridisch-bestuurlijke verkenning 
Leiden, R.U. Leiden, afstudeer-
scriptie bestuurskunde, februari 
1990 
Commissie van Onderzoek 
Amsterdam 
Slotrapport van de Commissie van 
Onderzoek Amsterdam 
Den Haag, 1967 
Commissie Politiele 
Beleidsplanning 
Plannen met de politie 
Den Haag, 1986 
Daemen, H.H.F.M. 
De politieke cultuur 
In: R.B. Andeweg (red.), Politiek 
in Nederland, Alphen aan den 
Rijn/Brussel, 1985 
Engbersen, G. 
Publieke bijstandsgeheimen, het 
ontstaan van een onderklasse in 
Nederland 
Leiden/Antwerpen, 1991 
Engelsman, J.H.H. 
Korpsbeheerder en korpschef 
verslag van een enquete in 148 
gemeenten en 19 arrondissementen 
In: A. Hoogerwerf, D. van Ooijen 
(red.), Korpsbeheerder en 
korpschef; wie doet wat?, 
Enschede, 1990 
Faber, S. 
Burgemeester en democratic; 
verslag en interpretatie van een 
bestuurskundig onderzoek in 
Friesland 
Alphen aan den Rijn, 1974 
Fijnaut, C., L. van Outrive 
Beschouwingen aangaande het 
Rapport Politic in Verandering 
Het tijdschrift voor de politie, 
1978, pp. 14-34 
Gunther Moor, L. 
Invloed van politic op gemeente-
lijke besluitvorming; een onderzoek 
in de gemeente Nijmegen 
Nijmegen, 1986 

Hart, P. 't 
Politiek-bestuurlijke besluitvorming 
in Nederland; een decennium van 
onderzoek in beeld 
Beleidswetenschap, 1992, pp. 199- 
227 
Heijder, A. 
Management van de politiefunctie 
Arnhem, Gouda Quint, 1989 
Hoogenboom, A.B. 
Urban crime 
Het tijdschrift voor de politie, 
1991, pp. 78-81 
Kickert, W.J.M. 
Complexiteit, zelfsturing en 
dynamiek; over management van 
complexe net werken bij de overheid 
Alphen aan den Rijn, 1991 
Klopper-Gerretsen, I.E. 
De (HooftOofficier als bestuurder 
Themadag Naar een politiek 
sturingsmodel voor de regionale 
politie, Amersfoort, 18 november 
1992 
Kruyswijk, A.J. 
Relatie politie-burgemeester-
gemeenteraad 
Den Haag, 1981, P.  25 
Lipsky, M. 
Street-level bureaucracy; dilemmas 
of the individual in public services 
New York, 1980 
Manning, P.K. 
Police work 
Cambridge, 1977 
Oosten, A. van 
Autonomie en beroepsretoriek van 
de politic 
Beleid en maatschappij, nr. 11, 
1982 
Perrick, F. 
Naar een nieuw politiebestel; een 
pleitnota 
Arnhem, 1968 
F'oel, J.W.E. van de 
Politieoverleg; van incident tot 
institutie 
Arnhem, 1982 
Poel, J.W.E. van de 
Raadsbemoeienis met politic inten-
siever dan gedacht 
NG, nr. 37, 11 september 1992 

Politie, bevoegd gezag en gemeenteraad 	 67 



Projectgroep Organisatiestructuren 
Politic in verandering 
Den Haag, 1977 
Punch, M. 
De Wartnoesstraat; politie•erk in 
de hinnenstad 
Deventer, 1983a 
Punch, M. (red.) 
Control in the police organization 
Massachusetts, 1983b 
Reenen, P. van, P.C. Verton 
Over de legitimiteit van het heden-
daagse politie-optreden 
Mens en maatschappij, 1974 
Reenen, P. van 
Het ijzeren politiebestel 
In: P. van Reenen (red.), Het 
politiebestel, Arnhem, 1987 
Ringeling, A.B. 
De goneenteraad 
In: W. Derksen, A.F.A. Korsten 
(red.), Lokaal bestuur in 
Nederland, Alphen aan den Rijn, 
1989 
Rosenthal, U. 
Wachten op de Politiewet; de 
heshdtvorming over de nieuwe 
Politiewet 
In: J.F.M. Koppenjan, A.B. 
Bingeling e.a. (red.), 
Beleidsvorming in Nederland, 
Den Haag, 1987 
Rombouts, A.G.J.M. 
Korpsheheerder-korpschet een 
politiele LAT-relatie 
En: A. Hoogerwerf en D. van 
Ooijen (red.), Korpsbeheerder en 
korpschef; wie doet wat?, 
Enschede, 1990 
Rosenthal, U. 
Veiligheidszorg; bedriff en bestuur 
Het tijdschrift voor de politic, 
1992, pp. 487-491 
Rosenthal, U. 
De macht van de politic 
Themadag Naar een politick 
sturingsmodel voor de regionale 
politic, Amersfoort, 1993 
Rosenthal, U., A. Cachet 
Magistraat met beleid 
Arnhem, 1993 

68 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 4, 1993 

Rosenthal, U., P. 't Hart e.a. 
Politiemanagement; een politick-
bestuurItike visie 
Arnhem, 1987 
Rosenthal, U., J.J.H. Pop (red.) 
Aan de orde van de dag 
Den Haag, 1988 
Suyver, J.J.H. 
De zeggenschap over het politic-
orgaan 
Arnhem, 1976 
Steenhuis, D.W. 
Strafrechtelijk optreden; staple 
terug en een sprong roorwaarts 
Delikt en delinkwent, 1984, nr. 5, 
p. 395 e.v. resp. nr . 6, p. 497 e.v. 
Torre, E.J. van der 
De nuehtere werkelijkheid van het 
basispolitiewerk 
Het tijdschrift voor de politic, 
1992, pp. 163-167 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, Politiele 
Beleidsplannen, Groene reeks nr. 
67, Den Haag, 1983 
Vrij Nederland 
Die van Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag zijn nicer hoofdcommis-
saris dan anderen 
24 oktober 1992 
Wiebrens, C.J. 
De relatie politic en openhaar 
ministerie; ant/ere laden, ant/ere 
eisen, ant/ere rollen 
Bestuurswetenschappen, nr. 1, 
1991 



De bestuurlijke inbedding 

van de regionale politie-

korpsen 

prof. mr. D.J. Elzinga* 

Inleidingl 

Het hart van de nieuwe politie-organisatie wordt 
gevormd door 25 regionale politiekorpsen en een 
Korps Landelijke Diensten. In de afgelopen decennia 
bleek steeds vaker dat het functioneren van de 148 
gemeentelijke politiekorpsen en het Korps Rijkspolitie 
niet meer beantwoordde aan de eisen die aan een 
modern politie-apparaat moeten worden gesteld. In de 
nota Een nieuw politiebestel in de jaren '90 wees de 
regering op de sterk stijgende criminaliteit, de toene-
mende mobiliteit en het sterk oplopen van de uitvoe-
ringskosten. Het waren vooral deze factoren die het 
onontkoombaar maakten om tot een grootschaliger 
organisatie van de politie over te gaan. 2  

Het streven naar die grootschaligheid roept meteen 
de vraag op aan welke bestuurslaag de regionale 
politie moet worden gekoppeld. Vanwege het 
vooralsnog ontbreken van aangepaste vormen van 
regionaal bestuur is de koppeling aan het gemeentelijk 
bestuur voorlopig in stand gebleven. Dat dit 
spanningen oplevert, staat buiten twijfel. In deze 
bijdrage wordt geschetst hoe de regionale politie is 
vormgegeven en op welke wijze de inbedding in de 
bestuurlijke context .gestalte heeft gekregen. 

Allereerst zal een beschrijving worden gegeven van 
de regio-indeling en de uitgangspunten die daarbij zijn 
gehanteerd. Vervolgens wordt ingegaan op de positie 
van de korpsbeheerder, van het regionale college en 
op de mogelijkheden die er voor de gemeenteraden 
zijn om het politiebeheer te beInvloeden. Ten slotte 
wordt de vraag onder ogen gezien of dit stelsel kan 
functioneren. 

* De auteur is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep 
staatsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. 
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Regio-indeling 

Art. 21 Politiewet stelt vast dat het Nederlandse 
grondgebied is verdeeld in 25 regio's met in elke regio 
den regionaal politiekorps.' Zoveel mogelijk is 
aansluiting gezocht bij de reeds bestaande indeling in 
politieregio's. De verdeling van het land in 25 regio's 
sluit vervolgens grotendeels aan bij de gerechtelijke 
arrondissementsindeling. De arrondissementen 
's-Hertogenbosch, Arnhem, Den Haag, Amsterdam en 
Haarlem hebben twee regiokorpsen gekregen. In de 
loop van het debat over de politie-organisatie zijn er 
aan de oorspronkelijk beoogde 23 regiokorpsen nog 
twee toegevoegd, te weten de politieregio's Zaanstreek 
en Gooi- en Vechtstreek. De eerste valt binnen het 
arrondissement Haarlem en de tweede binnen het 
arrondissement Amsterdam. Er zijn derhalve geen 
politieregio's die de grenzen van een arrondissement 
overschrijden; in die zin vallen de grenzen van politie-
regio's en gerechtelijke arrondissementen samen. Ook 
zullen er in de toekomst geen provinciegrens-
overschrijdende arrondissementen meer zijn. Ten 
slotte is als maatstaf gebruikt de buitengrens van de al 
dan niet samengevoegde gebieden in het kader van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen.° 

De regio-indeling was reeds gereed voordat de 
nieuwe Politiewet werd ingediend. Het debat over de 
regio-indeling vond in hoofdzaak plaats bij de 
bespreking van de nota Len nieuw politiebestel in de 
juren '90 en bij de daarop volgende vaststelling van de 
Wet tijdelijke voorzieningen politiebeste1. 5  

In de komende jaren zullen de indelingen in politie-
regio's, arrondissementen, provincies en WGR-
gebieden mogelijk nog wel een aantal veranderingen 
te zien geven. De arrondissementsindeling is reeds 
aangepast, met als meest vergaande consequentie de 
vorming van een afzonderlijk arrondissement 
Flevoland (hoofdplaats Lelystad, voorzien in 1996). 
Doel van deze herijking van de rechterlijke indeling 
was vooral om de buitengrenzen van de arrondisse-
menten te laten samenvallen met de provinciegrenzen. 
Op een aanzienlijk aantal plaatsen functioneerden er 
provinciegrensoverschrijdende arrondissementen. De 
Wet tot wijziging van de rechterlijke indeling — 
ingediend op 14 mei 1991 — maakt aan deze 
overschrijding een einde. Het resultaat van deze 
operatie is dat er twintig arrondissementen zullen 
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functioneren en 25 politieregio's. Zoals gezegd, zijn er 
in vijf arrondissementen twee politieregio's. 

Oorspronkelijk werd voorgesteld om inzake de 
arrondissementen die twee politieregio's omvatten na 
vijf jaar te bezien of tot een splitsing van het arrondis-
sement (en parket) zou moeten worden overgegaan.' 
Na kritiek daarop uit de Tweede Kamer en uit de 
justitiele wereld 8  werd besloten om per politieregio een 
parket in te richten. Dit betekende dat in die arrondis-
sementen waar twee regionale korpsen actief zijn, er 
binnen het arrondissementsparket een zelfstandige 
unit is gevormd per korps. Aan het hoofd van beide 
units staat een hoofdofficier van justitie. Niet langer is 
nu voorzien in een evaluatiebepaling. 9  

Daarnaast zijn er correcties van de provinciegrenzen 
in overweging genomen. Het belangrijkste element 
van de regio-indeling is misschien nog wel de discussie 
over een geheel nieuwe bestuurlijke herindeling van 
ons land. De toekomst van de provincies staat ter 
discussie. In de Kaderwet Bestuur in verandering 
wordt een geheel nieuwe vorm van regionaal bestuur 
beproefd voor de stedelijke gebieden. Het is mogelijk 
dat het nieuwe regionale bestuur voor een belangrijk 
deel samenvalt met de indeling in politieregio's. Het 
zou evenwel ook zo kunnen zijn dat voor een afwij-
kende schaalgrootte wordt geopteerd. In dat geval — 
en bij voorbeeld ook indien de positie van de 
provincie wezenlijk verandert — zal de indeling in 
politieregio's en gerechtelijke arrondissementen hier 
de repercussies van ondervinden. 

Om een illustratief voorbeeld te noemen. Het arron-
dissement Arnhem kent twee regiokorpsen. De vestiging 
van een sterk regionaal bestuur in het stedelijk 
knooppunt Arnhem-Nijmegen door de Kaderwet 
Bestuur in verandering lijkt welhaast te dwingen tot een 
samensmelting van deze twee regiokorpsen. Wordt in de 
nabije toekomst een dergelijke lijn gevolgd, dan moet de 
Politiewet opnieuw op de helling. In dat geval wordt het 
beheer over de politie immers in vergaande mate ook 
bestuurlijk `geregionaliseerd'. 1 ° Dit punt zal het eerst 
aan de orde komen bij de vorming van het regionale 
bestuur in het Rijnmondgebied. De opheffing van de 
gemeente Rotterdam dwingt tot een beslissing over de 
aanstelling van een andere korpsbeheerder. Of dit de 
regiovoorzitter moet zijn, is vooralsnog een onbe-sliste 
zaak. Immers in dat geval worden beheer (regionaal) en 
gezag (lokaal) nog verder uit elkaar gehaald. 
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De regionale colleges 

De politieregio is een vorm van functioneel bestuur 
die moeilijk is te vergelijken met andere bestaande 
vormen. Uitdrukkelijk is vastgesteld dat het hier niet 
gaat om een openbaar lichaam in de zin van art. 134 
Grondwet. Volgens de wetgever gaat het om een 
`publiekrechtelijke rechtsfiguur sui generis met 
uitputtend in de wet omschreven bestuursbevoegd-
heden'. Dit impliceert dat de reguliere mogelijkheid 
om beslissingen te vernietigen wegens strijd met de 
wet of het algemeen belang niet van toepassing is." 
Hoewel het uitdrukkelijk niet de bedoeling is de 
regio's als een soort aparte (vierde) bestuurslaag te 
laten functioneren, worden aan de regionale rechtsper-
sonen wel bevoegdheden toegekend met het oog op 
een zo doelmatig en efficient mogelijke organisatie. 12  

Art. 22 Politiewet stelt vast dat de politieregio 
wordt bestuurd door het regionale college. Het college 
bestaat uit de burgemeesters uit de regio en de 
hoofdofficier van justitie. De korpschef woont de 
vergadering van het college bij, terwijI de korpsbe-
heerder voorzitter van het college is. 

Wat betreft de samenstelling van het regionale 
college zijn verschillende varianten bediscussieerd en 
in ogenschouw genomen. Daarbij ging het vooral om 
de volgende drie modellen: 
— een regionaal college waarin alle burgemeesters 
zitting hebben; 
— een regionaal college waarin alleen raadsleden 
zitting hebben; 
— een regionaal college waarin raadsleden zitting 
hebben met daarnaast een apart college waarin de 
burgemeesters zitting hebben, of mengvormen 
hiervan. 

In alle drie modellen maken uiteraard ook de korps-
beheerder en de hoofdofficier van justitie deel uit van 
het college. De wetgever heeft uiteindelijk gekozen 
voor het eerste model: het regionale college waarin 
alleen burgemeesters zitting hebben. Volgens de 
wetgever zijn er voldoende mogelijkheden de gemeen-
teraden op andere manieren te betrekken bij het 
beheer, en wel door zorg te dragen voor een adequate 
informatievoorziening en door periodiek overleg 
tussen de gemeenteraden enerzijds en de korpsbe-
heerder, de hoofdofficier en de regionale korpschef 
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anderzijds." Een aantal specifieke punten vergt nadere 
aandacht. 

Vertegenwoordigingsvarianten 

De samenstelling van het regionale college is 
derhalve wettelijk bepaald. De vraag die rijst, is of 
vanwege de tamelijk grote omvang van deze colleges 
ook andere varianten kunnen worden toegepast. 
Vooral in regio's met veel gemeenten (bij voorbeeld de 
regio Midden- en West-Brabant met 59 gemeenten) 
lijkt het betrekkelijk moeilijk om te opereren met een 
zo omvangrijk regionaal college. Waar het aantal 
deelnemende gemeenten kleiner is (bij voorbeeld 
Flevoland met zes gemeenten) speelt dit probleem niet 
of minder. Kan in de grote regio's bij voorbeeld 
worden gewerkt met een stelsel van vertegenwoor-
diging? Kunnen bij voorbeeld de burgemeesters van 
een bepaalde subregio zich in het regionale college 
laten vertegenwoordigen door een van hen? 

In beginsel lijkt deze vraag ontkennend te moeten 
worden beantwoord. Door de constituering van het 
regionale college wil de wetgever vooral tot 
uitdrukking brengen dat 'de organisatie, het beheer en 
bestuur van het regionale politiekorps een zaak is van 
alle (curs. dje) burgemeesters in de regio, met inbegrip 
van het openbaar ministerie, en niet alleen van korps-
beheerder en hoofdofficier tezamen'.' Ook verder in 
de toelichting wordt gesproken over een lidmaatschap 
`ambtshalve' van alle burgemeesters.' Vooral omdat 
het regionale college een finale bevoegdheid heeft 
waar het betreft de vaststelling van belangrijke 
stukken, zoals het beleidsplan en de begroting, en ook 
omdat er een verantwoordingsplicht van de korpsbe-
heerder bestaat jegens het college, staan vertegen-
woordigingsvarianten op gespannen voet met de 
uitgangspunten van het bestel. Het belangrijkste 
argument terzake is evenwel dat een situatie van 
`dubbele vertegenwoordiging' — de burgemeester als 
vertegenwoordiger van zijn gemeente wordt weer door 
een andere burgemeester vertegenwoordigd — niet 
wenselijk is. Vooral niet wenselijk omdat de invloed 
die de onderscheiden gemeenteraden op het beheers-
beleid kunnen uitoefenen toch al niet al te veel ruimte 
wordt gegeven in het nieuwe bestel. 

Ten hoogste kan worden gezegd dat in de sfeer van 
voorbereiding en uitvoering van besluiten van het 
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regionale college vormen van vertegenwoordiging 
zouden kunnen worden toegepast. Zo kan uit een 
oogpunt van doelmatigheid bij de voorbereiding van 
het jaarlijkse beheersbeleidsplan via vertegenwoordi-
gingslijnen een inbreng worden verzorgd vanuit de 
verschillende korpsonderdelen. Een dergelijke wijze 
van werken ligt vooral in de rede indien bij voorbeeld 
verschillende gemeenten samen een korpsonderdeel 
vormen; een gecoordineerde inbreng kan in een 
dergelijk geval de besluitvorming bespoedigen en 
vereenvoudigen. 

Organisatie en werkwyze van het regionale college 

Het regionale college heeft de wettelijke plicht om 
regels vast te stellen voor de eigen werkwijze (art. 33 
lid I Politiewet). Hoewel de politieregio's grote 
vrijheid wordt gelaten op dit punt, stelt de wet enkele 
minimumeisen. In de eerste plaats moeten deze regels 
voorschriften bevatten inzake de minimumtermijn 
waarop vergaderingen van het regionale college 
worden uitgeschreven. Vervolgens moet een quorum-
regeling voor de besluitvorming tot stand worden 
gebracht. En ten slotte moet het reglement een 
regeling bevatten waarin wordt voorgeschreven over 
welke zaken mondeling en over welke schriftelijk 
wordt gestemd (art. 33 lid 2). Art. 34 schrijft voor dat 
de vergaderingen van het regionale college in beginsel 
openbaar zijn, de voorzitter heeft evenwel de 
bevoegdheid om de deuren te sluiten. 

In de nota Een nieuw politiebestel werd nog aange-
kondigd dat wettelijke regels zouden moeten worden 
geformuleerd inzake het minimum aantal vergade-
ringen (tenminste twee per jaar) en inzake het 
initiatief tot bijeenroeping (regulier door de korpsbe-
heerder, maar ook door een minimumaantal burge-
meesters).'e Het Voorontwerp bevatte enkel het 
voorschrift dat het regionale college regels stelt 
omtrent zijn werkwijze. Uiteindelijk zijn in de 
Politiewet enkele summiere minimumeisen geformu-
leerd. De vraag die zich aandient is of met een derge-
lijke, wel heel erg grote reguleringsvrijheid kan 
worden volstaan. Vooral van belang in dat verband 
zijn de stemprocedures en de onder meer daarmee 
verband houdende verhouding van de burgemeesters 
tot hun gemeenten. 

Een bijzonder aandachtspunt inzake de werkwijze 
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van het regionale college betreft de representatie en 
het daarmee verbonden stemrecht. In de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen-1985 is het mogelijk 
gemaakt dat gemeenten meer dan een vertegenwoor-
diger afvaardigen naar het algemeen bestuur en ook is 
uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid van 
meervoudig stemrecht. Via een kwantitatief 
gedifferentieerde vertegenwoordiging en/of door 
middel van een meervoudig stemrecht kan het verschil 
in grootte tussen de verschillende gemeenten in het 
algemeen bestuur worden gecorrigeerd." 

In de Politiewet ontbreken bepalingen terzake. Ook 
dit punt wordt volledig aan de regionale colleges 
overgelaten. De Memorie van Toelichting echter: 
`Ook de grootte en het inwonertal van de verschil-
lende gemeenten kan in de besluitvorming een rol 
spelen, hetgeen weer kan doorwerken in de stemver-
houdingen en de vraag of met een enkele meerderheid 
van stemmen dan wel met `gewogen' stemming — bij 
voorbeeld naar rato van het aantal inwoners — moet 
worden 	Daar wordt in de toelichting wel aan 
toegevoegd dat bij het opstellen van regels als 
uitgangspunt genomen moet worden, 'dal het college 
ook inderdaad kan werken en tot besluiten kan 
komen. Een college dat bij voorbeeld alles met eenpa-
righeid van stemmen zou willen beslissen, zou zichzelf 
op die grond al vleugellam maken en daardoor niet 
die invloed kunnen uitoefenen die het wetsvoorstel het 
heeft toegedacht'.19 

Omdat een meervoudige afvaardiging per gemeente 
inzake het regionale college niet aan de orde kan zijn, 
moeten eventuele en gewenste correcties op de verte-
genwoordiging van de burgemeesters derhalve worden 
aangebracht via een meervoudig stemrecht. Een 
onmiskenbaar voordeel van het meervoudig stemrecht 
is dat het recht doet aan de kwantitatieve verhou-
dingen. Er zijn echter ook markante nadelen, zoals de 
voortdurende noodzaak om schriftelijk te stemmen en 
het afwezigheidsprobleem. Bij afwezigheid van bij 
voorbeeld enkele burgemeesters uit grotere gemeenten 
verandert de stemverhouding in het regionale college 
meteen wezenlijk. Het belangrijkste nadeel van een 
meervoudig stemrecht in het kader van de regionale 
politie is echter dat de positie van de korpsbeheerder 
nog dominanter wordt. De korpsbeheerder vertegen-
woordigt in het regionale college tevens meestal de 
grootste gemeente. Toedeling van een meervoudig 

Bestuurlijke inbedding regionale politiekorpsen 	 75 



stemrecht, bij voorbeeld gekoppeld aan het 
inwonertal, zal de facto betekenen dat in veel regio's 
de korpsbeheerder twintig tot dertig procent van de 
stemmen krijgt toebedeeld. Gezien de toch al niet 
eenvoudige positie van de korpsbeheerder lijkt dit een 
niet aanvaardbaar hoog aandeel." 

De korpsbeheerder 

De 25 regionale korpsen hebben ieder een regionale 
korpsbeheerder. Art. 23 Politiewet schrijft voor dat 
dit de burgemeester is van de gemeenten die in een 
bijlage van de wet worden aangewezen. In het gros 
van de gevallen is dit de burgemeester van de grootste 
gemeente in de regio. In enkele gevallen is gekozen 
voor de provinciehoofdstad, tevens vestigingsplaats 
van de gerechtelijke arrondissementsinstituties, in 
plaats van de grootste gemeente. flet betreft 
Middelburg in plaats van Vlissingen en Assen in 
plaats van Emmen!' 

De taken van de korpsbeheerder kunnen als volgt 
worden onderverdeeld: 
— het voorzitterschap van het regionale college; 
— vertegenwoordiging van de regio in en buiten rechte 
en 
— het beheer over het regionale politiekorps. 

Om die taakstelling te kunnen vervullen, zijn de 
korpsbeheerder de volgende bevoegdheden toegekend: 
— een vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 22 lid 3 
Politiewet); 
— een aanbevelingsrecht inzake de benoeming van de 
regionale korpschef (art. 25 lid I); 
— een benoemings-, bevorderings-, schorsings- en 
ontslagbevoegheid jegens de ambtenaren van het 
regiokorps (art. 26); 
— de bevoegdheid (samen met de hoofdofficier) tot het 
opstellen van het ontwerp van de organisatie, de 
formatie, de begroting, de jaarrekening en het 
beleidsplan (art. 28 lid I); 
— de bevoegdheid geschillen voor te leggen aan de 
Commissaris der Koningin en de procureur-generaal 
(artt. 29 lid I en 32 lid 1); 
— de bevoegdheid de openbaarheid van de vergadering 
van het regionale college op te heffen (art. 34 lid I); 
— een voorstelbevoegdheid inzake de grensvaststelling 
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van een territoriaal onderdeel en de aanwijzing van 
het hoofd van deze onderdelen (art. 35); 
— een bevoegdheid tot het delegeren van beheerstaken 
aan een of meer regioburgemeesters; 
— enkele bevoegdheden in het kader van de bijstands-
verlening (artt. 54 e.v.) en de afhandeling van 
klachten (artt. 61 e.v.) en 
— de overkoepelende en daarom belangrijkste 
bevoegdheidsgrondslag uit art. 24 Politiewet: 'Het 
beheer van het regionale politiekorps berust bij de 
korpsbeheerder...' 

Ten slotte moet worden gewezen op enkele uitdruk-
kelijke plichten van de korpsbeheerder: 
— een overleg- en inlichtingenplicht jegens de 
hoofdofficier en de regionale korpschef (art. 27); 
— een verantwoordingsplicht jegens het regionale 
college (art. 30) en 
— een inlichtingenplicht jegens de leden van het 
regionale college. 

Scheiding gezag en beheer 

Van essentiele betekenis voor de positie van de 
korpsbeheerder is — zoals gezegd — vooral art. 24 
Politiewet, waarin de korpsbeheerder de algemene 
beheersbevoegdheid krijgt toebedeeld. Wat moet nu 
onder dit beheer worden verstaan? En wat is het 
onderscheidende criterium ten opzichte van het gezag 
dat door de burgemeesters en het O.M. wordt uitge-
oefend. 

In de eerste plaats een enkele opmerking over het 
belang van het onderscheid tussen gezag en beheer. 
De korpsbeheerder verenigt in zijn persoon twee 
functies. Hij is de beheerder van het regionale korps 
en tevens gezagsdrager in meestal de grootste 
gemeente van de regio. Alleen al om die reden is het 
zaak tot een goede afbakening te komen. In de tweede 
plaats heeft de korpsbeheerder geen zeggenschap over 
de gezagsuitoefening in de onderscheiden gemeenten. 
Deze bevoegdheid berust vol bij de burgemeester en 
de aan het onderdeel verbonden officier van justitie. 
Toch beinvloedt het regionale beheer de plaatselijke 
gezagsuitoefening. Langs welke lijn kan nu worden 
onderscheiden? 

Onder beheer wordt verstaan: 'De zorg voor de 
organisatie en instandhouding van het politie- 
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apparaat en de bevoegdheid tot het geven van aanwij-
zingen opdat het politiekorps zo doeltreffend mogelijk 
functioneert.' Of, zoals de regering het op een andere 
plaats formuleert: beheer omvat 	beslissingen die 
genomen moeten worden om het regionale politie-
korps richtig te doen functioneren'." Grosso modo 
komt deze beheersbevoegheid overeen met die van de 
voormalige beheerders van de korpsen gemeente-
politie. In concreto gaat het dan om zaken als de 
administratieve en interne organisatie, het personeels-
beleid, materieel, middelen, informatie/automati-
sering/verbindingen en financien." 

Gezag daarentegen is de beslisbevoegdheid over een 
daadwerkelijke inzet van de politie. De burgemeester 
heeft het gezag inzake de handhaving van de 
openbare orde, de ofificier van justitie het gezag over 
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. 

De beheersbeslissingen op het regionale niveau 
beInvloeden de gezagsuitoefening op het lokale of 
interlokale niveau in hoge mate. Zo is de vaststelling 
van het aantal manschappen waaruit een basiseenheid 
bestaat van grote invloed op de inzet van de politic. 
Hoe meer politiepersoneel kan worden ingezet, hoe 
breder uiteraard het bereik van de gezagsuitoefening 
kan zijn. Ondanks die wederzijdse vervlechting van 
gezag en beheer, zijn beide wel van elkaar te onder-
scheiden. Beheer impliceert vooral regionale organi-
satie, ordening en toedeling; gezag betreft de concrete 
inzet. Wordt echter naar het onderscheid gezag/beheer 
gekeken vanuit de invloeds-invalshoek dan is het beeld 
gecompliceerder, vooral inzake de positie van de 
korpsbeheerder. 

De burgemeester van de grootste gemeente moet in 
die hoedanigheid voor de belangen van zijn gemeente 
opkomen. Als korpsbeheerder moet hij er voor zorgen 
dat ook de andere gemeenten aan hun trekken komen. 
De korpsbeheerder mag zich in zijn functie niet 
bemoeien met de gezagsuitoefening in de gemeenten, 
maar in zijn eigen gemeente draagt hij het gezag over 
de grootste basiseenheid van het regionale korps. 
Deze verwisseling van rollen doet een groot beroep op 
de tact, het inzicht en de wijsheid van de burge-
meester-korpsbeheerder. De praktijk zal moeten leren 
of deze opname van verschillende functies in eon 
persoon ook kan functioneren. 
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De regionale korpschef 

De regionale korpschef wordt benoemd bij 
Koninklijk Besluit (art. 25 Politiewet). Hiervoor 
wezen we erop dat de korpsbeheerder bij die 
benoeming een recht van aanbeveling heeft. De 
ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben 
een recht van voordracht, terwijl de Commissaris der 
Koningin en de procureur-generaal een adviesfunctie 
vervullen. Hoewel de Politiewet daarover zwijgt, 
wordt aangenomen dat de functie van regionale 
korpschef in beginsel verenigbaar is met die van 
lokale politiechef. Dit kan worden afgeleid uit de 
toelichting bij art. 35 waarin de aanwijzing van de 
leiding van de territoriale en functionele onderdelen 
wordt geregeld. 

De duale gezagsverhouding (van bestuur en 0.M.) 
brengt met zich mee dat de korpschef geen lid is van 
het regionale college en derhalve ook niet mag 
stemmen. 24  Wel neemt de korpschef deel aan de verga-
deringen, zo formuleert art. 22 lid 2 Politiewet. In de 
nota Een nieuw politiebestel werd de korpschef 
aangeduid als `adviseur'. 25  Deze aanwezigheid kan 
enerzijds als een recht worden gezien, anderzijds als 
een plicht. Als recht: vanuit die invalshoek kan de 
korpschef de belangen van het regionale korps behar-
tigen en in de vergadering de korpsbeheerder terzijde 
staan. Als plicht: de aanwezigheid van de korpschef 
biedt de leden van het college de gelegenheid om aan 
de korpschef vragen te stellen over het beleid, de 
programmering enzovoort. De wet bevat geen nadere 
normen over de positie van de korpschef. Aange-
nomen mag worden dat het deze in ieder geval is 
toegestaan om deel te nemen aan de beraadsla-
gingen." 

Voorstellen om de korpschef als secretaris van het 
regionale college aan te wijzen, werden door de 
regering ter zijde gelegd. En wel vooral omdat het 
college in dat geval te sterk afhankelijk zou worden 
van de inzichten van de korpschef. Een dergelijke 
aanwijzing zou een ongewenste bijdrage kunnen 
leveren aan de gevreesde verzelfstandiging van de 
regionale politie. 27  

Art. 24 Politiewet draagt het beheer van het 
regionale korps op aan de korpsbeheerder en vermeldt 
uitdrukkelijk dat hij daarin wordt bijgestaan door de 
korpschef. In het Voorontwerp werd deze taakver- 
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deling tussen korpsbeheerder en korpschef aangegeven 
met de begrippen leiding/dagelijkse leiding en 
beheer/dagelijks beheer." Op deze indeling werd nogal 
wat kritiek uitgeoefend." Om die reden werden deze 
begrippen uit de wettekst geschrapt. Het betekent 
echter niet dat daarmee de dagelijkse leiding aan de 
korpschef is ontnomen. De aanwijzingsbevoegdheid 
van de korpsbeheerder — die voortvloeit uit de uitein-
delijke beheersverantwoordelijkheid van de korpsbe-
heerder en uit het gezagsdualisme — impliceert dat de 
korpschef een dienende en ondergeschikte functie 
heeft. Dit karakter van de functie staat echter het 
leidinggeven over het regionale politiekorps niet in de 
weg.' 

Dat de regionale korpschef een principieel onderge-
schikte functie heeft, blijkt [evens uit de overige 
rechten en plichten van deze functionaris. In art. 27 
Politiewet wordt — in het kader van de overleg- en 
inlichtingenplicht — de korpschef apart genoemd, 
naast de korpsbeheerder en de hoofdofficier van 
justitie. De korpschef heeft (conform art. 28) geen 
formele bevoegdheid bij de vervaardiging van de 
ontwerp-beleidsstukken. Er bestaat geen verantwoor-
dingsplicht van de korpschef jegens het regionale 
college (art. 30 lid 1). Wel kan het regionale college de 
korpschef verplichten inlichtingen te verstrekken. Dit 
laatste kan echter slechts op uitnodiging van de 
korpsbeheerder. Er bestaat derhalve geen directe 
inlichtingenplicht voor de korpschef, maar eentje die 
is afgeleid van de inlichtingenplicht van de korpsbe-
heerder. Indien leden van het regionale college om 
inlichtingen vragen en de korpsbeheerder nodigt hem 
daartoe uit,.dan kan de korpschef die inlichtingen niet 
weigeren. 

De korpschef staat de korpsbeheerder bij en 
behartigt de door de korpsbeheerder gemandateerde 
beheersbevoegdheden. Deze bevoegdheden kunnen 
worden gesubmandateerd naar de chefs van de onder-
delen van het regionale korps. Deze lokale of subre-
gionale politiechefs oefenen hun taken uit in relatie 
tot de burgemeesters/niet-korpsbeheerders en de op 
dat niveau actieve officier van justitie. De mate waarin 
bevoegdheden worden gemandateerd is in beginsel 
vrij. Dat betekent dat in de regionale politie-organi-
satie kan worden gekozen voor een wat meer centra-
listische of gedecentraliseerde politie-organisatie. In de 
toelichting op de Politiewet komen echter tal van 
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inhoudelijke markeringen van deze mandaatmoge-
lijkheid voor. 

De hiervoor geschetste plaatsbepaling van de 
korpschef kan tot de volgende conclusie voeren. De 
korpschef is hierarchisch ondergeschikt aan de korps-
beheerder. Tussen de korpschef enerzijds en het 
regionale college en de hoofdofficier van justitie 
anderzijds bestaat echter niet een dergelijke 
hierarchie. 3 ' Die verhouding van ondergeschiktheid 
bestaat weer wel in de verhouding regionale korpschef 
— onderdeelchefs. Voor die laatste verhouding kan 
door de korpsbeheerder een instructie worden 
vervaardigd. 

De hoofdofficier van justifie 

Welke is nu de rol van het O.M. bij de regionale 
politie-organisatie? De eerste verantwoordelijkheid 
van het O.M. is gelegen in de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde. Vanuit die invalshoek 
voert het O.M. het gezag over de politie. Het O.M. 
heeft vanuit die gezagsbevoegdheid uiteraard een 
groot belang bij de beheersbeslissingen over de politie. 
Tal van beheersbeslissingen — zoals de sterktever-
deling, de financiele toedeling enzovoort — zijn van 
beslissende betekenis voor de wijze waarop het O.M. 
zijn gezag kan uitoefenen. Om die reden is met name 
aan de hoofdofficier van justitie een belangrijke rol 
gegeven in de nieuwe politie-organisatie. Voorheen 
was die beheersrol van het O.M. nauwelijks op een 
goede wijze vorm gegeven. 

In iedere politieregio is een hoofdofficier van justitie 
medeverantwoordelijk voor het politiebeheer. Alleen 
in de arrondissementen waar twee politie-regio's zijn 
opgenomen, treedt een tweede hoofdofficier van 
justitie op. Deze laatste is geen hoofd van het arron-
dissementsparket, maar heeft met het oog op de 
regionale politie dezelfde taken en bevoegdheden als 
de eerst aangewezen hoofdofficier van justitie. Vanuit 
de politie-organisatie bezien, bestaat er derhalve geen 
hierarchische verhouding tussen de beide 
hoofdofficieren." 

De betrokkenheid en zeggenschap van de 
hoofdofficier van justitie bij het politiebeheer op het 
regionale niveau zijn als volgt vormgegeven. In de 
eerste plaats is de hoofdofficier van justitie lid van het 
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regionale college. Weliswaar betekent dit dat deze 
functionaris niet meer rechten heeft dan de andere 
leden van het college, daar staat tegenover dat de 
hoofdofficier van justitie bij de besluitvorming over de 
ontwerp-beleidsstukken (art. 28 lid 1) en over de 
definitieve stukken (art. 32) een zogenaamd dubbel 
instemmingsrecht heeft. Heeft de hoofdofficier van 
justitie bezwaar tegen deze stukken, dan kan dit 
bezwaar worden voorgelegd aan de Commissaris der 
Koningin en de procureur-generaal en — als deze er 
niet uitkomen — wordt de kwestie beslist door de 
ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie (artt. 29 
en 32 Politiewet). 

Vervolgens heeft de hoofdofficier van justitie nog de 
volgende rechten en plichten. Bij de benoeming van de 
korpschef moet hij worden gehoord (art. 25 lid 2). In 
art. 27 wordt voor de hoofdofficier van justitie een 
overleg- en inlichtingenplicht gevestigd jegens de 
korpsbeheerder en de korpschef. Het periodieke 
overleg tussen de korpsbeheerder, de hoofdofficier van 
justitie en de korpschef wordt gezien als een afgeleide 
van het dubbele instemmingsrecht van de 
hoofdofficier van justitie. Ten goed overleg over de 
stukken van het regionale politiekorps wordt ermee 
gediend, wanneer de korpsbeheerder, hoofdofficier 
van justitie en korpschef op gezette tijden over het 
beheer overleg voeren en elkaar alle gewenste inlich-
tingen verschaffen.' 

Te zamen met de korpsbeheerder vervaardigt de 
hoofdofficier van justitie de in art. 28 lid 1 genoemde 
ontwerp-beleidsstukken. Art. 30 lid 2 vestigt ten 
opzichte van het regionale college een inlichtingen-
plicht, terwijI art. 35 Politiewet ten slotte de 
hoofdofficier van justitie een instemmingsrecht 
verschaft inzake de territoriale indeling van de regio 
en inzake de aanwijzing van de hoofden van deze 
onderdelen. 

De versterkte rol van het parket is enerzijds van 
verschillende zijden bepleit en heeft anderzijds tot veel 
kritiek aanleiding gegeven. Door sommigen werd de 
reorganisatie van het politiebestel aangemerkt als een 
operatic om de jarenlange competentiestrijd tussen de 
departementen van Binnenlandse Zaken en Justitie in 
het voordeel van de laatste te beslissen." Anderen 
oordeelden dat nu een einde kan komen aan de jaren-
lange anomalie waardoor het O.M. zijn beheersrol in 
de praktijk nauwelijks waar kon maken. 

82 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 4, 1993 



Wat er ook zij van deze al dan niet kritische 
waarnemingen, vastgesteld kan worden dat de plaats-
bepaling van het O.M. aanmerkelijk duidelijker en 
toegespitster is dan onder de vroegere verhoudingen. 

Heel uitdrukkelijk wordt de positie van 
hoofdofficier van justitie ten opzichte van het 
regionale college twee keer duidelijk omlijnd. Er moet 
instemming zijn met de ontwerp-stukken en met de 
eindstukken. Vanuit de Tweede Kamer was voorge-
steld om de instemming met de ontwerp-stukken te 
laten vallen omdat dit wat te veel van het goede zou 
zijn." Ook werd voorgesteld om de instemming van de 
hoofdofficier van justitie te beperken tot die stukken 
of onderdelen van stukken waar het uitdrukkelijk gaat 
om de `strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde'." Door de regering werden deze suggesties 
beslist afgewezen. De hoofdofficier van justitie zou 
daardoor een soort `burgemeester-honorair' in het 
regionale college worden. `Wij wijzen haar (de 
beperking van het dubbele instemmingsrecht, 
aanvulling: dje) dan ook met kracht af, omdat 
daarmee, in strijd met de afspraken die bij de 
kabinetsformatie zijn gemaakt, de positie van het 
O.M. en de bijzondere verantwoordelijkheid van de 
hoofdofficier van justitie voor de rechtshandhaving 
wordt miskend.'" 

Volgens de regering moet de hoofdofficier van 
justitie ook vol mee kunnen spreken over de totaliteit 
van het beheer en wel omdat een splitsing van verant-
woordelijkheid de onderlinge samenhang van het 
beheer ondergraaft. De regering benadrukte nog eens 
dat de korpsbeheerder het beheer voert en de 
hoofdofficier van justitie niet, maar deze heeft wel de 
mogelijkheid op een hoger niveau zijn bezwaren 
kenbaar te maken en op die manier invloed uit te 
oefenen. Dit betekent derhalve niet dat er sprake is 
van duobeheer of van een vetorecht. De hoofdofficier 
van justitie voert niet het medebeheer en omdat hij 
niet zelf beslist, is er ook geen sprake van een 
vetorecht in de eigenlijke zin van het woord. Het 
slotoordeel van de regering was 'dm het instemmings-
recht van de hoofdofficier van justitie niet in de sfeer 
van de potentiele tegenstellingen moet worden 
geplaatst. Als de afstemming op lokaal niveau goed is, 
zal ook de afstemming op regionaal niveau geen 
onoverkomelijke bezwaren opleveren. Wanneer die 
afstemming bij uitzondering niet goed is, is er alle 
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reden de beslissing boven het regionale niveau uit te 
tillen. Dit kan zuiverend werken.'" 

Een bijzonder aandachtspunt betreft de vraag of de 
hoofdofficier van justitie in zijn optreden op het 
regionale politieniveau gebonden kan worden door de 
hierarchische lijn die loopt via de procureur-generaal 
naar de minister van Justitie. De regering bracht naar 
voren dat een zelfstandige bevoegdheid van het O.M. 
zonder ministeriele verantwoordelijkheid niet past in 
ons staatsrechtelijk bestel. 'Er is immers volgens ons 
staatsrecht geen bestuursorgaan dat een bevoegdheid 
kan uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn 
of zonder dat op die uitoefening controle bestaat.' 
Volgens de regering staat d it eon betrekkelijk 
zelfstandig optreden van de hoofdofficier van justitie 
bij het politiebeheer niet in de weg. 'De nieuwe 
politie-organisatie en de daarin aan het openbaar 
ministerie toegedachte rot noodzaken niet tot een 
verdere accentuering van de bestaande hierarchische 
structuur van het openbaar ministerie.' Een dergelijke 
aanscherping zou zelfs een `averechts effect hebben'." 

Inbreng gemeenteraden 

In het voorafgaande is een aanduiding gegeven van 
de plaats van de belangrijkste organen en functiona-
rissen. Inzake de bestuurlijke inbedding is een 
volgende belangrijke vraag welke de rol van de 
gemeenteraden in dit alles is. Waar in het stelsel van 
gemeentepolitie de gemeenteraad een substantiele 
invloed kon uitoefenen op de beheersbeslissingen, is 
dit op directe wijze niet langer mogelijk in het stelsel 
van regionale politic. Op welke wijze is voorzien in 
alternatieve mogelijkheden? 

In beginsel bevat de Politiewet terzake weinig 
gefixeerde besluitvormingslijnen. Wel wordt uitgegaan 
van eon betrokkenheid van de gemeenteraden na het 
moment waarop de ontwerp-stukken zijn vervaardigd 
en voordat het regionale college daar definitief over 
beslist. Art. 28 lid 2 schrijft voor dat de ontwerp-
stukken die worden vervaardigd door de korpsbe-
heerder in overeenstemming met de hoofdofficier van 
justitie onverwif Id worden toegezonden aan de 
gemeenteraden in de regio. De gemeenteraden kunnen 
daar vervolgens op reageren en bun burgemeester 
`opdragen' in het regionale college voor aanpassing of 
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wijziging te pleiten en daarover achteraf verant-
woording af te leggen. Art. 34 lid 2 bevat een kennis-
gevingsplicht voor stukken die definitief zijn vastge-
steld. 

De Politiewet voorziet niet in een directe inbreng 
van de gemeenteraden voorafgaande aan de vervaar-
diging van de ontwerp-stukken. Voorstellen voor een 
dubbel wettelijk inbrengrecht" of voor de introductie 
van een beleidscyclus werden door de regering en een 
parlementsmeerderheid afgewezen. De introductie van 
een wettelijke beleidscyclus werd vooral voorgesteld 
door de Klankbordgroep teneinde een vast patroon in 
de besluitvorming te realiseren en de gemeenteraden 
daar zo doelmatig mogelijk bij te betrekken. 4° Het 
voorstel ontving aanvankelijk brede steun van 
verschillende Kamerfracties, maar de regering bleef 
een wettelijke omlijning afwijzen. 4 ' `Wij vinden het 
echter niet nodig of gewenst het zogenaamde cyclische 
karakter van het besluitvormingsproces in de regio in 
het wetsvoorstel vast te stellen. Wij waarschuwen voor 
de neiging al te veel in het wetsvoorstel te willen 
regelen, zeker waar het zaken van planning en derge-
lijke betreft.' 42  

Tegen een feitelijk praktiseren van een beleidsplan-
cyclus had de regering evenwel geen bezwaar. De 
Memorie van Toelichting: 13ij het opstellen van het 
regionale beleidsplan zal zeker een dankbaar gebruik 
kunnen worden gemaakt van bestaande of te 
ontwerpen lokale beleidsplannen in de plaatselijke 
`driehoek', waarmee intussen niet gezegd is dat een 
regionaal beleidsplan de optelsom van een aantal 
lokale beleidsplannen zou moeten zijn. Juist de 
noodzakelijke eenheid en interne samenhang van de te 
stichten regionale politiekorpsen brengt met zich mee, 
dat een zelfstandig regionaal beleidsplan wordt 
ontworpen dat het kader en de randvoorwaarden 
aangeeft voor de lokale beleidsplannen en niet 
omgekeerd.' 43  

In een latere fase van het wetgevingsproces werd op 
twee manieren aan de gewenste inbreng van de 
gemeenteraden tegemoetgekomen. In de eerste plaats 
door de toevoeging van art. 28 lid 3, waarin wordt 
voorgeschreven dat de regionale colleges moeten 
regelen op welke wijze de gemeenteraden bij de 
voorbereiding van de beleids- en begrotingsstukken 
worden betrokken. In de tweede plaats door de afzon-
derlijke burgemeesters en hun gemeenteraden een 
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beroepsrecht te geven in art. 34 lid 3 Politiewet. 
Art. 28 lid 3 impliceert dat de regio's een regle-

mentair inbrengrecht voor de gemeenteraden kunnen 
realiseren. Vastgesteld moet worden dat dit voor de 
raden weliswaar een aanknopingspunt biedt, maar dat 
daarmee nog geenszins is gegarandeerd dat ook een 
redelijke inbrengregeling tot stand zal komen. 

Wat betreft het beroepsrecht bevat art. 34 lid 3 een 
regeling waarbij de burgemeester 'in overeenstemming 
met de zienswijze van de gemeenteraad' bezwaar kan 
aantekenen tegen besluiten van het regionale college. 
Dit beroep kan plaatsvinden indien de burgemeester 
van oordeel is 'dm een besluit van het regionale 
college op onaanvaardbare wijze atbreuk doet aan het 
belang van een goede vervulling van de politietaak in 
zijn gemeente'. Vastgesteld moet worden dat deze 
regeling weliswaar wat meer cachet geeft aan de 
positie van de individuele gemeenteraad. Feitelijk zal 
een burgemeester dit instrument echter slechts in 
uitzonderingsgevallen kunnen gebruiken en de kans 
dat het individuele bezwaar wordt gehonoreerd door 
achtereenvolgens Commissaris der Koningin, 
procureur-generaal of de ministers is bepaald niet 
verzekerd. 

Is op deze wijze voldoende wettelijk vorm gegeven 
aan de wenselijke invloed van de gemeenteraden uit 
de regio? Deze vraag moet ontkennend worden beant-
woord. In de eerste plaats is het goed daarbij voor 
ogen te houden dat onder de voorheen bestaande 
verhoudingen het de gemeenteraden waren die hun 
goedkeuring moesten hechten aan de lokale politic-
beleidsplannen; het ging daarbij vooral om gemeenten 
met een korps gemeentepolitie. Deze beleidsplannen 
bevatten zowel beleids- als beheerselementen. In het 
nieuwe politiebestel blijft de mogelijkheid om met 
lokale beleidsplannen te werken, bestaan. Door de 
verschuiving van het beheer naar het regionale niveau 
krijgen deze lokale beleidsplannen echter een 
aanzienlijk minder verstrekkende betekenis. Het 
regionale beleidsplan zal voor een belangrijk deel de 
functie van de lok ale beleidsplannen overnemen. De 
invloed van de individuele gemeenten op dat regionale 
beleidsplan is een tamelijk indirecte. 

In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat de 
inbreng van het 0.1W ten aanzien van het beheer en 
in het regionale college loopt via de hierarchisch-
ambtelijke lijn. Weliswaar heeft de hoofdofficier van 
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justitie een belangrijke manoevreerruimte; ten 
principale is de hoofdofficier evenwel gebonden aan 
het beleid van het arrondissementsparket en aan richt-
lijnen die via de hierarchische lijn (onder meer via de 
procureurs-generaal) van hogerhand worden aange-
reikt. Met andere woorden: via de hierarchisch-ambte-
lijke structuur van het O.M. en via de politieke 
verantwoordelijkheidslijn die eindigt bij de minister 
van Justitie is in belangrijke mate gewaarborgd dat de 
justitiele beleidsuitgangspunten hun neerslag kunnen 
vinden in het beheer over de politie, althans voorzover 
het de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 
betreft. 

Inzake het andere deel van de politietaak — de 
handhaving van de openbare orde, het bestuurlijke 
preventiebeleid en de ondersteuningstaak van de 
politie — is heel wat minder verzekerd dat de bestuur-
lijke uitgangspunten van de diverse gemeenteraden 
een neerslag vinden in het beheer over de politie. In 
beginsel is een en ander zeer afhankelijk van de 
opstelling van de burgemeesters die de gemeenten 
vertegenwoordigen en van de manier waarop de 
korpsbeheerder invulling geeft aan zijn beheerstaak. 
Nu mag er op zichzelf genomen vanuit worden gegaan 
dat een en ander zich op een heel behoorlijke wijze zal 
voltrekken; garanties evenwel dat betrokkenen daarbij 
de inzichten en uitgangspunten van de gemeenteraden 
als vertrekpunt nemen, zijn er niet. Vanuit de vroegere 
situatie bezien — waarin de gemeenteraden uiteindelijk 
de politie-beleidsplannen vaststelden — is het 
ontbreken van deze garanties wel een heel erg grote 
stap terug. 

De bestuurlijke inbedding: conclusie 

Het slotoordeel over de bestuurlijke inbedding van 
de regionale politie kan niet positief zijn. Evident is 
dat de zeggenschap over en de invloed van de gemeen-
teraad op het politiebeheer niet zijn versterkt. Of 
sprake is van een niet aanvaardbare verzwakking van 
deze invloed en zeggenschap kan niet met zekerheid 
worden gezegd. Veel — misschien te veel — wordt 
overgelaten aan het regionale college en de gemeente-
raden uit de regio. Op een aantal punten bestaat 
wettelijke onduidelijkheid over de mogelijkheden die 
de gemeenteraden op dit punt bezitten. Voor zover die 
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Noten 

duidelijkheid wel bestaat, zijn er weinig wettelijke 
waarborgen en is ruime vrijheid gelaten voor nadere 
vormgeving en invulling. 

Tegenover dit alles staat wel het onmiskenbare en 
niet uit te vlakken voordeel dat in de toekomst kan 
worden gewerkt met een politie-organisatie die 
aanzienlijk doelmatiger is opgebouwd dan het huidige 
politiebestel. Op die grond is er reden voor een 
verwelkoming van de nieuwe politie-organisatie. 
Tegelijkertijd moet echter worden opgeroepen tot 
grondige bezinning over de manier waarop de 
democratische inbedding van dit bestel beter gestalte 
kan krijgen. De vorming van een nieuw regionaal 
bestuur in de nabije toekomst biedt daarvoor de 
nodige aanknopingspunten. Zoals eerder beschreven, 
dient zich echter ook daar een aantal moeilijke 
knelpunten aan. 

' Deze tekst is afgesloten op 29 
maart 1993. 

Kamerstuk 21461, nr. 2, pp. 1 
en 4. 
' Volgens de systematiek van de 
Politiewet kan de regio-indeling 
alleen bij wet in formele zin 
worden gewijzigd. Voorstellen uit 
de Tweede Kamer om vanwege de 
flexibiliteit een wijziging bij amvb 
te introduceren, werden door de 
regering vooralsnog niet overge-
nomen. Wel werd erkend dat deze 
methodiek enige voordelen kan 
hebben (22562, nr. 9, p. 48; 
nr. 10, p. 5). 
° 21874, nr. 3, p. 2. 

Zie: 21461, nr. 2, pp. 5-6 en nr. 
21874, nr. 3, p. 2; nr. 4, pp. 12-16, 
nr. 5, pp. 9-12, nr. 7, nr. 9, 
pp. 4-5 en nr. 11, p. 3. 

22095, nr. 1 t/m 3. 
' 21461, nr. 2, p. 6. 

21302/21461, nr. 6, pp. I t/m 15. 
9  21461, nr. 13, pp. 1-2; 22562, 
nr. 3, p. 6. 
022562 nr. 10, p. 6. 
"22562, nr. 3, pp. 40-41. 
12  Voorontwerp Politiewet, p. 28. 
'' 21461, nr. 2, pp. 10-12. 

Voorontwerp Politiewet, p.41. 
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'22562, nr. 3, p. 9. De toelichting 
laat ruimte voor de mogelijkheid 
om een dagelijks bestuur te 
vormen bestaande uit de korpsbe-
heerder, de hoofdofficier en een 
aantal burgemeesters. 'Ook dit 
onderwerp, dat samenhangt met 
de werkwijze van het regionale 
college, kan echter het beste aan 
de regio zelf worden overgelaten.' 
021461 nr. 2, p. 12. 
'' In de WGR-praktijk wordt 
overigens vooral gebruik gemaakt 
van het zenden van meer dan 1 
vertegenwoordiger en in veel 
mindere mate van het meervoudig 
stemrecht. 
' 2  22562, nr. 3, p. 45. 
' 9  22562, nr. 3, p. 45. 
" Ook de MvA bevat nog een 
relativering op dit punt: Iloewel 
het wezen van collegiaal overleg 
naar onze mening indiceert, dal 
alle leden van het college gelijke 
stem behoren te hebben, achtten 
wij het niet nodig dit beginsel in 
de wet zelf vast te leggen', 22562, 
nr. 10, p. 55. 
2'  De aanwijzing van de (tijdelijke) 
korpsbeheerders is geschied bij de 
Wet tijdelijke voorzieningen 
reorganisatie politiebestel (21874). 
zie ook: 21461, nr. 2, pp. 5 e.v. 



" 22562, nr. 10, p. 11. 
" In een advies van de burge-
meester van Rotterdam, dat door 
de regering instemmend werd 
aangehaald, werd beheer als volgt 
omschreven: 'Het scheppen van 
zodanige organisatorische 
condities, dat de gezagdragers 
hun taak goed kunnen vervullen. 
Aldus is het beheer mede 
bepalend voor de mogelijkheid 
van de gezagdragers om hun 
gezag geldend te maken. In tegen-
stelling tot gezagsbeslissingen die 
extern gericht zijn, zijn beheersbe-
slissingen intern, naar de organi-
satie toe, gericht.' 22562, nr. 3, 
p. 27. 
24  21461, nr. 3, p. 9. 
" 21461, nr. 2, p. 12. 
26  Art. 30 lid 2 Politiewet bevat 
een afgeleide inlichtingenplicht 
voor de korpschef. En uit de 
toelichting blijkt dat als de 
korpschef het woord voert in het 
regionale college dit alleen kan op 
uitnodiging van de korpsbe-
heerder, 22562, nr. 10, p. 22. 
27  22562, nr. 3, p. 30. Het voorstel 
om voor te schrijven dat de 
korpschef het regionale college 
bijstaat bij het bestuur van de 
regionale politie, werd om 
dezelfde redenen afgewezen. 

Artt. 24 en 25 Voorontwerp. 
Het verschil tussen de algemene 
leiding en beheer en de dagelijkse 
varianten daarvan werd gezocht 
in de bevoegdheid van de korps-
beheerder om aan de korpschef 
aanwijzingen te kunnen geven. 
Voorontwerp, p. 42. 

Zie 22562, nr. 3, p. 25. 
" Zie ook: 22562, nr. 9, pp. 10, 
16-17 en 27; nr. 10, pp. 21-23. 

SI  Dit komt mede tot uitdrukking 
in de benoeming: op aanbeveling 
van de korpsbeheerder, gehoord 
het regionale college en de HOvJ. 
Zie 22562, nr. 10, p. 22. 
32  22562, nr. 3, p. 6. 

Zie voor kritiek onder meer: 
22562, nr. 9, pp. 8-9. Zie vooral 

Hennekens: Neel tekenen wijzen 
erop dat de politie bestemd gaat 
worden voor het nut van hen aan 
wie zij is toevertrouwd. Via het 
begrip strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde als ook door 
middel van het onderhavige 
beheersvoorstel is dat - kort 
gezegd - Justitie. Dat acht ik een 
verkeerde keuze. Zonder óók 
organisatorisch stevig geworteld 
te zijn in de gemeenschap waarin 
de politie moet werken en burgers 
ten dienste moet staan, zal zij 
vervreemden van die burgers en in 
haar werk tegenstand ontmoeten.' 
H.Ph.J.A.M. Hennekens, De 
reorganisatie van het politiebestel, 
Nederlands Tijdschrift voor 
Bestuursrecht, oktober 1990, 
aft. 8, p. 239. Zie ook de zeer 
kritische brief van de VNG aan 
de Tweede Kamer (9 juni 1992) 
waarin werd gesproken over een 
`onbegrensde' invloed van het 
O.M. op het beheer. 
" 22562, nr. 9, pp. 13-14, 21-22 en 
25. 
" 22562, nr. 9, p. 21. 
36  22562, nr. 10, p. 14. 
" 22562, nr. 10, p. 15. 
" 22562, nr. 10, p. 16. Zie voor de 
meer algemene discussie over de 
verhouding tussen de minister van 
Justitie en het openbaar ministerie 
ook: Handelingen der Tweede 
Kamer, 1992-1993, 22800, VI, 
nr. 1, pp. 6-10. 
" Zie D.J. Elzinga, Gewaarborgde 
inbreng raad over beheer politie is 
wenselijk, Binnenlands Bestuur, 
25-1-1991, p. 31. Voorgesteld 
werd aan art. 28 een lid toe te 
voegen met de volgende inhoud: 
Noorafgaande aan de vaststelling 
van het ontwerp-beleidsplan 
worden de gemeenteraden in de 
regio in de gelegenheid gesteld 
hun wensen en uitgangspunten 
kenbaar te maken aan de korps-
beheerder.' Een gelijkluidend 
amendement van de D66-fractie 
werd door een parlementsmeer- 
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derheid verworpen. 
" Zie 22562, nr. 3, pp. 27 t/m 29. 

22562, nr. 9, pp. 13, 15, 20 en 
24. 
" 22562, nr. 10, p. 19. 
43  22562, pp. 42-43. 
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De reorganisatie van de 

politie: waar zijn we nu? 

mr. C.E.M.G. Witte* 

Inleiding 

Na zo'n dertig jaar discussie en een drietal mislukte 
pogingen tot wijziging van het politiebestel lukte het 
dan toch. In 1989 besloten de twee politieke partijen 
die een regering gingen vormen dat de politie op een 
heel andere manier zou moeten worden georganiseerd. 
Er zou een Nederlandse politie komen, met een 
uniforme rechtspositie, verdeeld over een aantal 
regionale korpsen en een aantal landelijke diensten 
(dat is geworden het Korps Landelijke 
Politiediensten). Zij legden dit besluit in paragraaf 13 
van het Regeerakkoord' neer. Voor de uitvoering 
werden de ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken gezamenlijk verantwoordelijk gesteld. 
Eerstgenoemde zou in het bijzonder de totstand-
koming van een nieuwe Politiewet op zich nemen, 
terwijl laatstgenoemde in het bijzonder de feitelijke 
totstandkoming van de ene Nederlandse politie zou 
bevorderen. 2  

Aan de doelstelling die aan de organisatieveran-
dering bij de politie ten grondslag ligt, zijn niet al te 
veel woorden gewijd, maar deze laten aan duide-
lijkheid niets te wensen over. Het gaat er bij de 
reorganisatie van de politie om dat een verbetering in 
de kwaliteit en de doelmatigheid van de politiezorg 
optreedt en er daardoor meer veiligheid in Nederland 
komt. 3  

Na dat historische besluit in november 1989 werd 
de reorganisatie van de politie met voortvarendheid 
ingezet. 4  Een reorganisatie die volgens sommigen 'de 
grootste bestuurlijke ingreep in Nederland sinds 
mensenheugenis" is. Het gaat inderdaad om een forse 

* De auteur is als beleidsmedewerker verbonden aan het Ian-
delijk projectbureau reorganisatie politie. 
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operatie. De reorganisatie heeft betrekking op 
ongeveer 40.000 politiemensen, werkzaam bi,j148 
gemeentepolitiekorpsen, het Korps Rijkspolitie en een 
aantal landelijke diensten. Daarbij gaat het om een 
beleidsterrein waarop vele actoren opereren. Men 
denke aan drie ministeries, het parlement, alle 
gemeenten, alle burgemeesters, de Commissarissen der 
Koningin, het openbaar ministerie, het Coordinerend 
Politic Beraad, de politievakorganisaties en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is 
bovendien een proces waarbij in eon kabinetsperiode 
twee grote trajecten tegelijkertijd moeten worden 
doorlopen: de totstandkoming van de nieuwe politie-
wetgeving en het feitelijke veranderingsproces. 

Bijna drie jaar van reorganiseren zijn voorbij. In dit 
artikel zal op hoofdlijnen de huidige stand van zaken 
worden besproken. Eerst zal worden ingegaan op de 
formele wetgeving. Vervolgens wordt aangegeven 
hoever de feitelijke opbouw van het nieuwe politie-
bestel is gevorderd. Ten slotte volgen een conclusie en 
enige slotbeschouwingen. 

De formele wetgeving 

Het nieuwe politiebestel krijgt zijn definitieve beslag 
in de nieuwe Politiewet. Net  wetsvoorstel nieuwe 
Politiewet is, een jaar na indiening ervan, op 30 maart 
fl. aangenomen in de Tweede Kamer. Nu buigt de 
Eerste Kamer zich erover.' De wet moet volgens 
planning op 1 januari 1994 in werking treden. 

Er zijn diverse maatregelen nodig om de overgang 
van het oude naar het nieuwe politiebestel soepel te 
laten verlopen. Deze worden opgenomen in de 
zogenaamde Invoeringswet Politiewet; het 
wetsvoorstel is op 6 april 1993 ingediend bij de 
Tweede Kamer.' Deze wet moet op 1 oktober dit jaar 
in het Staatsblad worden gepubliceerd, wil de 
Politiewet op de genoemde datum in werking kunnen 
treden." 

Lk feitelijke reorganisatie 

Ten behoeve van de reorganisatie van de politic 
lopen twee trajecten naast elkaar, namelijk de 
wetgeving en de daadwerkelijke opbouw van het 

92 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, or. 4, 1993 



nieuwe bestel. Ook het opbouwproject is in verschil-
lende projecten verdeeld: project 1 `departementale 
activiteiten', project 2 'de vorming van de 26 politie-
korpsen', project 3 'het fusiegereed maken van het 
Korps Rijkspolitie' en project 4 'huisvesting'. 9  

Hieronder wordt aangegeven wat in het kader van 
die projecten tot op heden is bereikt. Twee projecten 
blijven buiten beschouwing, namelijk het project 
`nazorg', dat nog niet nader gedefinieerd is, en het 
project `politie en onveiligheid', waarbinnen korpsen 
worden gestimuleerd onveiligheid probleemgericht aan 
te pakken. Hierover verschijnt een artikel van dr. J. 
Horn in de volgende aflevering van Justitiele 
Verkenningen. 

De projecten 'huisvesting' en lusiegereed maken 
van het Korps Rijkspolitie' zijn zo goed als afgerond. 
In het project 'huisvesting' moest worden vastgesteld 
hoe de politiegebouwen die door rijks- en gemeente-
politie worden gebruikt en eigendom zijn van respec-
tievelijk het Rijk en de gemeenten worden overge-
dragen aan de politieregio's die in het nieuwe 
politiebestel rechtspersoon (artikel 21, vierde lid 
wetsvoorstel Politiewet) worden. 

Twee varianten voor overdracht zijn aan de orde 
geweest. Een variant waarbij de regio's de gebouwen 
zouden overnemen tegen betaling van de taxatie-
waarde en een variant waarbij de regio's zonder 
betaling de gebouwen overgedragen krijgen. Eind 
1992 werd besloten dat het de laatste variant werd.") 
Dat de gemeenten ermee instemmen dat de gebouwen 
zonder tegenprestatie in eigendom overgaan, houdt 
verband met het feit dat de politiebureaus voor de 
gemeentepolitie wel eigendom van de gemeenten zijn, 
maar dat de bouw voor het grootste deel is betaald 
door het Rijk. Aileen wanneer een gemeente `uit eigen 
zak' aanvullende huisvestingsinvesteringen heeft 
gedaan, zal de regio de boekwaarde daarvan aan de 
betrokken gemeente vergoeden. 

In het kader van het fusiegereed maken van het 
Korps Rijkspolitie zijn begin dit jaar door de minister 
van Justitie met de regionale korpsbeheerders conve-
nanten afgesloten waarin laatstgenoemden vanaf 1 
januari jl. zijn gemachtigd om namens de minister van 
Justitie en de Algemeen Inspecteur van het Korps 
Rijkspolitie beheersbevoegdheden uit te oefenen ten 
aanzien van de Rijkspolitie-onderdelen gelegen in 
zijn/haar regio." Daarbij is een belangrijk deel van het 
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budget' van het Korps Rijkspolitie aan de regionale 
korpsbeheerders ter beschikking gesteld. Gelijktijdig 
zijn de regionale korpschefs belast met de waarneming 
van de functie van districtscommandant van de rijks-
politie voor die delen van het district dat in hun regio 
is gelegen. 

Daardoor kan bij het nemen van beheersbeslissingen 
bij de rijkspolitie rekening worden gehouden met de 
regionale ontwikkelingen. Dat vergemakkelijkt de 
opbouw van de regiokorpsen. Verheugend is dat, in 
het verlengde hiervan, vele korpsbeheerders van 
gemeentepolitiekorpsen bereid zijn gebleken om ook 
hun beheersbevoegdheden aan de regionale korpsbe-
heerder over te dragen.'' 

In het kader van project 2 vinden de hoofdactivi-
teiten voor de vormgeving van de politiekorpsen 
plaats. Dat is een primaire verantwoordelijkheid van 
de korpsbeheerder die daarbij geassisteerd wordt door 
de korpschef. Per nieuw te vormen korps is onder 
verantwoordelijkheid van deze functionarissen een 
project opgezet. Hierin moeten de volgende onder-
werpen vorm krijgen: een organisatiestructuur, een 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, een op de nieuwe structuur aanslui-
tende informatiehuishouding, bedrijfsvoering en logis-
tieke en financieel-administratieve organisatie. En 
natuurlijk nmeten de functies in het nieuwe korps 
omschreven en volgens het nieuwe systeem van 
functiewaardering gewaardeerd worden en moet het 
personeel op die functies worden geplaatst (personele 
reorganisatie). 

De afronding van de projecten komt n2tderbij. De 
regio's Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en Utrecht 
zijn al als een korps van start gegaan. Najaar 1993 
volgen de overige korpsen. In alle korpsen wordt 
overigens, anticiperend op de nieuwe organisatie-
structuur, op een groot aantal terreinen geIntegreerd 
gewerkt, onder meer bij gemeenschappelijke surveil-
lances, centrale regionale meldkamers en bij specialis-
tische eenheden als technische recherche en bureaus 
financiele ondersteuning.' 

. • Dit zijn goede resultaten, de weg er naartoe is 
echter verre van eenvoudig. Dat betreft vooral de 
personele reorganisatie. Flier loopt de reorganisatie 
van de politie samen met twee andere operaties die 
moeten worden doorgevoerd: de invoering van 
functiewaardering en de herverdeling van het politie- 
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personeel als gevolg van het project kwantificering 
politiewerk (PKP). Dit heeft de voortgang in het 
proces eind 1992 zelfs een beperkte tijd gehinderd. 15  
Dat is verleden tijd en inmiddels zijn eenentwintig 
korpsen (stand per 11 mei 1993) met de daadwerke-
lijke plaatsing van het personeel bezig en kunnen de 
overige korpsen op korte termijn beginnen. 

In project 1 worden de departementale werkzaam-
heden verricht die nodig zijn in verband met de 
reorganisatie van de politie. Het gaat hierbij in het 
bijzonder om de totstandbrenging van centrale regel-
geving voor het nieuwe politiebestel. In de 
Contourennota reorgunisatie politie van april 1991 zijn 
de uitgangspunten geformuleerd waarbinnen dit 
project opereert.' De verantwoordelijkheid voor het 
beheer en de inrichting van de regionale korpsen komt 
in het nieuwe bestel in beginsel op regionaal niveau te 
liggen. Centrale voorschriften worden ten aanzien 
hiervan niet gegeven, tenzij er sprake is van recht-
streekse ministeriele verantwoordelijkheden voor de 
handhaving van de rechtsorde en de bewaking van de 
kwaliteit van de Nederlandse politie of wanneer 
algemeen geldende belangen in het geding zijn. 

In hoofdstuk 8, de artikelen 44 tot en met 53, van 
het wetsvoorstel Politiewet'' is aangegeven welke 
centrale regelgeving (algemene maatregelen van 
bestuur — amvb's — en ministeriele regelingen) inzake 
het beheer over de (regionale) politiekorpsen tot stand 
moet komen. Er komen regels over de wijze waarop 
met het oog op de kosten van de politie aan de regio's 
bijdragen beschikbaar worden gesteld (artikel 44 
derde lid). Een concept-amvb is gereed en wordt thans 
met het veld besproken. 

Regelgeving komt er ook over het beheer van de 
regionale politiekorpsen (artikel 45, eerste lid en 
artikel 47, eerste lid). In een 'brede' beheers-amvb 
zullen naar verwachting de volgende onderwerpen 
worden opgenomen: uitrusting, telecommunicatie en 
geautomatiseerde verwerking van gegevens, arrestan-
tenzorg, gespecialiseerde eenheden (mobiele eenheden, 
gentegreerde staven, bijzondere bijstandseenheden, 
arrestatieteams, observatieteams, bureaus financiele 
ondersteuning, pseudokoopteams), gebruik van het 
nieuwe politielogo, politielegitimatiebewijs, kwaliteits-
eisen, slachtofferzorg en preventie. Op basis van 
artikel 45, eerste lid zal er ook een amvb komen met 
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regels voor het comptabel bestel voor de regio-
korpsen. 

Daarnaast komen er regels inzake de informatiever-
strekking over het beheer van de korpsen aan 
Binnenlandse Zaken door de korpsbeheerders (artikel 
45, derde lid). Het denkproces hierover is gaande. 
Kort geleden zijn ontwikkelde ideeen over verschil-
lende van deze onderwerpen voorgelegd aan het 
politieveld. Verder zijn hoofdlijnen bekend voor het 
tot stand brengen van regelgeving met betrekking tot 
bewapening en kleding van de politie (artikel 49). 

Er komt eveneens centrale regelgeving op rechtspo-
sitioneel gebied (artikel 50). De werkzaamheden op 
dit terrein zijn ver gevorderd. Diverse concept-amvb's 
zijn gereed en worden momenteel besproken met de 
politievakorganisaties. Het betreft concepten voor een 
Besluit Algemene Rechtspositie Politie, een Besluit 
Bezoldiging Politic, een Besluit Vergoeding 
Dienstreizen Politic, een Besluit Overleg en 
Medezeggenschap Politic, een Besluit Vergoeding 
Verplaatsingskosten Politic en een Besluit 
Geneeskundige Verzorging Politic. 

Voorts zijn hoofdlijnen bekend voor een amvb over 
rangen (artikel 51) en het aanduiden van die politie-
ambtenaren die bij Koninklijk Besluit zullen worden 
benocmd (artikel 52). 

Lit dit alles moge blijken dat de centrale regel-
geving, die gelijktijdig met de nieuwe Politiewet in 
werking moet treden, aardig vorm begint te krijgen. 

Conclusie en slotbeschouwingen 

In deze rase van de reorganisatie richt de aandacht 
op centraal niveau zich in het bijzonder op de wet- en 
regelgeving. Op dit vlak ligt het leeuwedeel van de 
nog te verrichten werkzaamheden voor de (formele) 
totstandkoming van het nieuwe politiebestel. 

Ook kan worden geconstateerd dat de aandacht 
voor het project zelf minder wordt en men zich steeds 
meer richt op de resultaten ervan. Komt dat veiliger 
Nederland er nu? Verbetert de kwaliteit en de doelma-
tigheid van de politiezorg? 

Bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 
Politiewet bleek dat de Tweede Kamer het antwoord 
op deze vraag bepalend vindt voor het antwoord op 
de vraag of de reorganisatie van de politic een succes 
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is: 8  Niemand zal het hiermee oneens zijn. Men kan 
echter niet op stel en sprong aansprekende resultaten 
verwachten. Men moet zich realiseren dat de reorgani-
satie van de politie en de daarmee gepaard gaande 
herstructurering slechts een randvoorwaarde is en dat 
de resultaten daarvan eerst op enige termijn worden 
geboekt. Men moet dan denken aan een periode van 
drie tot zes jaar. 19  Dit neemt overigens niet weg dat 
enige winst van de operatie nu reeds zichtbaar is. Er 
vindt een krachtenbundeling in de politieregio's plaats 
bij voorbeeld bij de meldkamerfunctie en de 
bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit. 
Ook wordt uit vrijwel alle regio's vernomen dat de 
overhead wordt beperkt en het aantal leidinggevende 
niveaus wordt teruggebracht." 

Die noodzakelijke kwaliteitsslag is echter veel meer 
omvattend. Zoals gezegd, worden in het project 
reorganisatie politie en in de nieuwe Politiewet de 
randvoorwaarden daarvoor geschapen. In het kader 
van het project reorganisatie politie wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van outputindicatoren voor 
politieprestaties. Ook is een ontwikkeling in gang 
gezet naar een stelsel van integrale kwaliteitszorg voor 
de politiekorpsen. Doel hiervan is om in de korpsen 
structurele aandacht te krijgen voor de kwaliteit van 
het functioneren van het korps. 

Daarnaast wordt onder de vlag van de reorganisatie 
aan een landelijk management development'-beleid 
vorm gegeven, waardoor er gericht en stelselmatig 
voor gezorgd kan worden dat goede politietopma-
nagers beschikbaar blijven. Ook wordt in het raam 
van het project reorganisatie politie — het werd in de 
inleiding reeds aangestipt — de zogenaamde probleem-
gerichte aanpak van onveiligheid door de regio-
korpsen gestimuleerd. In vier regio's lopen op dit 
moment proefprojecten om deze nieuwe aanpak in de 
praktijk te brengen. De ervaringen die hiermee 
worden opgedaan, zullen ter beschikking komen van 
de overige korpsen. 

Bovendien introduceert het wetsvoorstel nieuwe 
Politiewet een besluitvormingsstructuur (artikel 31) 
voor onder meer het beleid van de regionale korpsen 
waardoor daarin meer samenhang kan ontstaan. 
Doordat zowel openbaar bestuur als openbaar minis-
terie bij die besluitvorming betrokken zijn, kunnen het 
beleid ten behoeve van de handhaving van de 
openbare orde en hulpverlening en de strafrechtelijke 
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Noten 

handhaving van de rechtsorde beter dan tot nu toe op 
elkaar afgestemd en met elkaar gecombineerd worden. 
Daarnaast wordt het mogelijk meer zicht te krijgen op 
eventuele tekortkomingen in het functioneren van de 
politie door de zogenaamde klachtenregeling. In 
artikel 61, eerste lid van het wetsvoorstel Politiewet is 
de verplichting van de regionale colleges opgenomen 
een dergelijke regeling in verband met het optreden 
van de politie-ambrenaar vast te stellen. 

Om een aantal van de zojuist genoemde activiteiten 
is ook door de politiek gevraagd. Tijdens het debat in 
de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van de 
nieuwe Politiewet is een motie aangenomen, waarin 
aan de regering wordt gevraagd om instrumenten te 
ontwikkelen voor het meten van de kwaliteit en de 
output van de politiekorpsen en de effecten van de 
politiezorg. Ook wordt de regering gevraagd na te 
gaan welke op de verhoging van de doelmatigheid en 
effectiviteit gerichte prikkels het meest effectief zijn. 
Ten slotte is in de motie aan het Rijk verzocht om, 
samen met de regio's, aan te geven welke taak- en 
doelstellingen moeten worden geformuleerd over de 
aanpak van de bestrijding van onveiligheid. 2 ' Dit is 
een duidelijk signaal. De burger wil resultaten zien. 
De burger wil meer veiligheid. Alle actoren in het 
politieveld zullen daarvoor verantwoordelijkheid 
moeten nemen. 

' Tweede Kamer, vergaderjaar 
1989-1990,21 132, nr. 8, pp. 44 
en 45. 

Nota E'en nietor politiebestel in 
de jaren 90 (verdcr te noemen 
nota politiebestel) Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1989-1990,21 461, 
nr. 2, pp. 15. 
' Nota politiebestel, t.a.p. 4. 
' A. Cachet, J. de Blaey, 
Reorganisatie van de politic: de sin 
van pernumente discussie, in: 
Reorganisatie van de Politic: een 
tussenbalans, Arnhem 1992, p. 6. 

Binnenlands Bestuur 
Management, nr. 5, 1991, p.38. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 
1992-1993, 22 562, nr. 247. 
' Tweede Kamer, vergaderjaar 
1992-1993, 23 088, nr. I. 
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Zesde voortgangsrapportage, 
(verder te noemen zesde voort-
gangsrapportage) Twecde Kamer, 
vergaderjaar 1992-1993,21 461, 
nr. 58, p. 2. 

Projectprogramma een nieuw 
politiebestel in de jaren '90, 
Tweede Kamer, vergaderjaar 
1990-1991,21 461, nr. 32. 
I°  Brief van de ministers van 
Justitie en van Binnenlandse 
Zaken aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer d.d. 20 oktober 
1992, Tweede Kamer, verga-
derjaar 1992-1993, 21 461, nr. 48. 
" Zesde voortgangsrapportage 
Lit.p. 32-33. 
' 2  Het gaat hierbij om het 
materiele deel van het budget van 
het Korps Rijkspolitie, alsmede 
het personele voor zover dat 
betrekking heeft op de 



zogenaamde categorie niet-
regulier personeel. Het personeels-
budget blijft centraal. Zesde 
voortgangsrapportage t.a.p. 33. 
' 3  Zesde voortgangsrapportage 
t.a.p. 33. 
' 4  Zesde voortgangsrapportage 
t.a.p. 3-4. 
' 5  Vijfde voortgangsrapportage, 
Tweede Kamer, vergaderjaar 
1992-1993, 21 461, nr. 50, P.  4. 
16  Tweede Kamer, vergaderjaar 
1990-1991, 21 461, nr. 32. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 
1992-1993, 22 562, nr. 247. 
18  Handelingen, Tweede Kamer 
1992-1993, 55, 3937-3984. 
' 9  H.C.J.L. Borghouts in Elsevier 
d.d. 6 maart 1993, p. 22. 
20 H.C.J.L. Borghouts, inleiding 
tijdens congres Stichting LOCAT 
Waar was het ook al weer 
begonnen?, Ede, 4 maart 1993. 
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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. 19, 
nr. 4, 1993) is The reorganisation of the police. 

The hovering police establishment 
P. van Reenen 
In this article the new Dutch police system is 

described and analysed. A number of police principles 
regarding the control of the police and some 
regarding the organisation of the police are used as 
the organising principle for the article. Apart from 
questions of efficiency and effectiveness special 
attention is paid to the increased complexity of autho- 
rities and structures involved in the control of the 
police in the new system, which stands opposed to the 
reduced complexity of the police organisation itself. 

A new Police Act, but not a new beginning 
L. Cachet, A. van Sluis, E.J. van der Torre, 
U. Rosenthal and E.M. Muller 
The reorganization of the police has caused conside- 

rable concern about the steering and control of the 
police by the authorities and local politicians. The 
current 'pressure-point'-analysis of the new Police Act 
shows a number of shortcomings. First of all, most 
analases are a-historical. At the moment judgements 
on the future situation are rather compared with a 
exemplary image than with the actual relations under 
the old Police Act. This article offers a historical 
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analysis of the developments in the relations between 
the police, authorities and local politicians. This 
analysis forms the basis for considerations on the 
future relations between politics and policing. Costs 
and benefits can be forecasted. An important point of 
concern is the increased opportunity for conflicts 
between local/regional actors regarding 'order and 
safety'. 

The implementation of the new regional police-
organisation in the Dutch decentralised government-
system 
D.J. Elzinga 
The new system of regional police compels to a 

renewal of the implementation in the decentralised 
government-system. In the former system the 
management of the police was a task of the local 
government, usually the mayor. In the new system 
this management-task has been given to the mayor of 
the largest city in the police-region. In the future, the 
other mayors — and with them the local councils — will 
only have an indirect influence in this field. The 
mayors become members of a so called regional 
council. This council governs the regional police in 
general. The mayor of the biggest city is chairman of 
this council. This article discusses the improvements 
and drawbacks of the new system. It can be 
concluded that the new police-organisation will 
probably lead to more police efficiency; the price of 
that efficiency, however, will be a reduction of the 
system of democratic control. 
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Literatuuroverzicht Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentii 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

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 viorden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrift-
artikelen, rapporten en 
jaarverslagen met betrekking tot 
bovengenoemde gebieden toegan-
kelijk 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 leen 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 
(C.J. van Netburg) en 
070-370 66 56 (mr. 
E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 

Algemeen 
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Brenninkmeijer, A.F.M., J.M. 
Polak, e.a. 
Semenloop van saneties 
Nederlands juristenblad, 
67e jrg., nr. 41, 1992, 
pp. 1322-1327 

In deze special wordt samenloop 
van sancties vanuit verschillende 
richtingen beschouwd. In de 
eerste plaats van de rechts- 
praktijk: privaatrecht (J.E.M. 
Polak), strafrecht (Corstens, 
Doorenbos en Roording), 
bestuursrecht (Van Buuren), 
milieurecht (Drupsteen), bclas-
tingrecht (Langereis), sociaal 
recht (Riphagen), Europees recht 
(Rogier), tuchtrecht ( 
Leijten) en klachtrecht (Ippel). 
Deze schrijvers geven vanuit hun 
discipline — en eventueel ook 
grensoverschrijdend — hun visie 
op het onderwerp samenloop van 
sancties. De grenslijn bestuurs-
recht/strafrecht tekent zich in die 
bijdragen geprononceerd af, 
terwijI privaatrecht, tuchtrecht en 
klachtrecht een meer eigen plaats 
lijken in te nemen. Al deze 
degelijkheid wordt verlucht met 
enkele illustraties uit de praktijk. 
Met literatuuropgave. 



2 
Feeley, M.M., J. Simon 
The new penology: notes on the 
emerging strategy of corrections 
and its implications 
Criminology, 30e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 449-474 

Er ontwikkelt zich een nieuwe 
manier van denken binnen de 
Amerikaanse penologie. In de 
oude penologie stond het individu 
centraal, dat ofwel moest worden 
bestraft, ofwel moest worden 
geresocialiseerd. In de 'Nieuwe 
penologie' gaat het niet langer om 
het individu, maar om categorieen 
criminelen die naar gelang hun 
gevaarlijkheid intensiever of 
minder intensief moeten worden 
gecontroleerd. De 'Nieuwe 
penologie' maakt gebruik van 
management-begrippen. Met zo 
weinig mogelijk financiele 
middelen het gevaar beheersen 
dat criminelen voor de samen-
leving opleveren is het centrale 
doe!. Zo wordt bij voorbeeld met 
reclasseringstoezicht niet !anger 
beoogd om de rentegratie van 
justitiabelen in de samenleving te 
bevorderen, maar wordt het 
beschouwd als een relatief 
goedkope manier om misdrijf-
plegers onder toezicht te houden. 
Een ander voorbeeld vormt het 
gebruik van drugscontrole. Waar 
deze voorheen als element van 
behandeling werd gehanteerd, 
wordt ze nu gebruikt om het 
veiligheidsrisico te taxeren dat 
criminelen opleveren. Allerlei 
nieuwe sanctie-modaliteiten, zoals 
elektronisch huisarrest en op 
militaire leest geschoeide kampe-
menten voor jeugdige criminelen 
maken deel uit van het zoeken 
naar nieuwe wegen om crimineel 
gedrag op goedkope manieren te 
beheersen. 
Met literatuuropgave. 

Literatuuroverzicht 

3 
Field, S. 
The effect of temperature on 
crime 
The British journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 340-351 

Recent onderzoek toont aan dat 
temperatuur van invloed is op 
geweldsdelicten en andere vormen 
van agressief gedrag. Een van de 
theoretische verklaringen is dat 
temperatuur agressie indirect 
beinvloedt. Men gaat er hierbij 
vanuit dat temperatuur positief 
gerelateerd is aan de tijd die men 
buitenshuis doorbrengt. Van 
hieruit wordt er een positieve 
relatie tussen temperatuur en de 
meeste vormen van criminaliteit 
verondersteld, aangezien men 
buitenshuis meer kans loopt 
slachtoffer van een misdrijf te 
worden (of slachtoffers te maken). 
In dit artikel wordt deze 
hypothese m.b.t. de relatie tussen 
temperatuur en criminaliteit getest 
d.m.v. het analyseren van 
jaarlijkse, driemaandelijkse en 
maandelijkse gegevens m.b.t. 
geregistreerde criminaliteit in 
Engeland en Wales. Het blijkt dat 
temperatuur inderdaad van 
invloed is op de meeste vermo-
gensdelicten en op geweldsmis-
drijven. Dit effect is onafhankelijk 
van de seizoenen en tussen crimi-
naliteit en regen of zonuren blijkt 
geen verband te bestaan. De in dit 
onderzoek geteste hypothese 
wordt dus bevestigd voor wat 
betreft Engeland en Wales. De 
resultaten laten zien dat tempe-
ratuur een van de meest belang-
rijke factoren is bij het vinden van 
een verklaring voor m.n. drie-
maandelijkse en maandelijkse 
veranderingen in geregistreerde 
criminaliteitscijfers. 
Met literatuuropgave. 
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4 
Findlay, M., A. Stewart 
Implementing corruption 
prevention strategies through 
codes of conduct 
Corruption and reform, 7e jrg., 
or. I, 1992, pp. 67-85 

Een preventicf beleid met 
betrekking tot corruptie komt pas 
tot stand als duidelijk is dat de 
kosten van corrupt gedrag te 
hoog zijn. Inzicht in de aard van 
deze kosten is daartoe essentieel. 
Een veel gebruikte methode om 
corruptie te bestrijden is de 
ontwikkeling van een gedragscode 
voor het personeel. Ecn dergelijke 
gedragscode dient niet eenzijdig te 
worden opgelegd door de 
werkgever, maar tot stand te 
kornen in nauwe samenspraak 
met het personeel. Gedragscodes 
zijn primair bedoeld om waarden 
en attitudcn van personeel te 
beinvloeden en niet om gewenst 
gedrag dwingend voor te 
schrijven. Een niet te onder-
schatten probleem betreft de 
implementatie van een eenmaal 
overeengek omen gedragscode. In 
de praktijk doen zich daarbij 
allerlei soorten weerstanden voor. 
Voor een deel is deze weerstand 
gebaseerd op wantrouwen bij het 
personeel tegen de achterliggende 
bedoelingen met de gedragscode. 
Verder is er angst dat uit het anti-
corruptiebeleid disciplinaire actie 
voortvloeit tegen corrupte perso-
neelsleden. Met het oog op dit 
allcs is het noodzakelijk om bij de 
bantering van een gedragscode ter 
bestrijding van corrupt gedrag 
niet te blijven steken in louter 
goede bedoelingen. Een aantal 
management-strategieen om de 
weerstanden tegen de introductie 
van een gedragscode te 
overwinnen worden door de 
auteurs besproken. 

Strafrecht en strafrechts-
pleging 
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5 
Ekland-Olsen, S., W. Kelly e.a. 
Crime and incarceration; some 
comparative findings from the 
1980's 
Crime and delinquency, 
38e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 392-416 

Het Amerikaanse gevangenis-
wezen is in de loop van de jaren 
tachtig zeer sterk uitgebreid. De 
vraag is welk effect dit heeft 
gehad op de ontwikkeling van de 
criminaliteit. Zo'n effect zou dan 
voornamelijk het gevolg geweest 
moeten zijn van wat 'selectieve 
uitschakeling' van potentiele 
criminelen wordt genocmd. Of 
van zo'n effect sprake is geweest, 
is vastgesteld door middel van een 
vergelijkende analyse van de 
ontwikkeling van de detentiecapa-
citeit en van de criminaliteit in 
resp. Californie en Texas. De 
omvang van het gevangeniswezen 
in Californie is in de jaren tachtig 
verviervoudigd. In Texas is die 
uitbreiding aanzienlijk geringer 
gcweest. De omvang van de 
gewelddadige criminaliteit blijkt 
niet te worden beinvloed door de 
mate waarin wordt gedetineerd. 
In Californie is nl. de ontwik-
keling van deze criminaliteit 
vergelijkbaar geweest met die in 
Texas. Wel bleek in Californie een 
stijging van het detineringsper-
centage voor vermogenscrimina-
liteit met 192% gepaard gegaan 
met een daling met 17% van dit 
soort criminaliteit. In Texas 
daarentegen steeg het detinerings-
percentage met slechts 14% terwijI 
het aantal vermogensmisdrijven 
met 30% toenam. Een aanvul-
lende aanwijzing dat detentie als 
zodanig een substantieel effect 
heeft op de omvang van de crimi-
naliteit, werd verkregen uit 
vervolgstudies bij vervroegd in 



vrijheid gestelden in Texas. Het 
bleek dat naarmate vanwege 
capaciteitsnood eerder in vrijheid 
werd gesteld, de recidive-snelheid 
eveneens toenam. 
Met literatuuropgave. 

6 
Marx, G.T. 
When the guards guard 
themselves: undercover tactics 
turned inward 
Policing and society, 2e jrg., 
nr. 3, 1992, pp. 151-172 

In z'n algemeenheid worden 
spionagetechnieken telkens 
belangrijker als strafrechtelijke 
opsporingmiddelen - zowel extern 
gericht als intern. De auteur geeft 
ter inleiding een aantal recente 
voorbeelden van interne controle, 
die illustratief zijn voor het 
omvangrijke probleem waarvoor 
complexe maatschappijen zich 
gesteld zien: het controleren van 
diegenen die als gezaghebbenden 
controle dienen uit te oefenen 
over anderen. Deze telkens terug-
kerende kwestie heeft in de 
Verenigde Staten een nieuwe 
wending genomen met het 
gebruik van spionagetechnieken 
om corruptie onder politie-ambte-
naren, FBI-agenten, penitentiair-
medewerkers, openbare 
aanklagers, verdedigers en 
rechters op te sporen. De auteur 
bespreekt de theoretische 
problemen die hieraan kleven, 
geeft praktijkvoorbeelden en gaat 
nader in op de bedoelde en 
onbedoelde gevolgen van het 
gebruik van dergelijke technieken 
en het beleid dat eraan ten 
grondslag ligt. In de praktijk 
blijkt dat het toepassen van 
spionagetechnieken niet altijd 
gedigend is of het gewenste 
resultaat oplevert. Ze dienen 
volgens hem slechts te worden 
aangewend als laatste hulpmiddel, 
na grondige afweging en door 
instanties die daartoe speciaal zijn 

uitgerust. Dit gezien het feit dat 
er op korte of langere termijn 
maatschappelijke risico's aan 
verbonden zijn: repressie ligt bier 
op de loer. 
Met literatuuropgave. 

7 
Themanummer 
Europees strafrecht in intergou-
vernementeel en communautair 
perspectief 
Panopticon, 13e jrg., nr. 6, 
1992, pp. 529-605 

Dit woord vooraf vormt de 
inleiding tot het themanummer 
over Europees strafrecht. Door de 
Europese integratie ontkomen 
ook de nationale rechtssystemen, 
rechtstradities en rechtspleging 
niet aan de invloed van de 
Europese gemeenschap. Sterker, 
het vaststellen, opsporen en doen 
vervolgen van inbreuken op het 
gemeenschapsrecht in het 
algemeen en van EG-fraude in het 
bijzonder vereisen steeds meer 
samenwerking tussen de lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten 
en de Commissie. Het thema-
nummer opent met een bijdrage 
van J.J.E. Schutte over de 
Europese samenwerking inzake 
justitie en veiligheid. C. van den 
Wijngaert schetst het algemeen 
kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten. F. Thomas 
neemt de Europese samenwerking 
in strafzaken op de korrel en J. 
Vervaele beschouwt de intergou-
vernementele samenwerking nader 
aan de hand van een rapport van 
de werkgroep ad-hoc `gemeen-
schapsstrafrecht' en een resolutie. 
C. Fijnaut onderzoekt aan de 
hand van een globaal overzicht of 
aan het Europese justitie- en 
veiligheidsbeleid ook daadwer-
kelijk een criminele politiek ten 
grondslag ligt, terwijl de artike-
lenreeks wordt afgesloten met een 
bijdrage specifiek gewijd aan de 
intergouvernementele en commu- 
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nautaire aanpak van de drugs-
handel en de georganiseerde 
misdaad in de Europese gemeen-
schap door L. van Outrive. Ter 
afsluiting van het themanummer 
is een verslag opgenomen van de 
Belgisehe en Nederlandse 
Vereniging, opgericht met het 
doe de bescherming van de 
financiele belangen van de EG 
juridisch te bestuderen. Dit 
verslag, dat tot doe heeft een 
overzicht te bieden van bun 
activiteiten is geschreven door de 
respectievelijke voorzitters, R. van 
Camp en H. de Dodder. 

8 
Winterdyk, J. 
A Canadian view of the Dutch 
criminal justice system 
Tijdschrift voor criminologie, 
34e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 244-252 

Internationaal gezien is er sprake 
van een toename van criminaliteit 
als sociaal probleem. Evenals in 
de meeste West-Europese landen 
wordt men in Canada geconfron-
teerd met steeds meer crimina-
liteit, die dient te worden 
aangepakt met steeds minder 
middelen. Zo wordt men WCl 
gedwongen uit te zien naar alter-
natieve manieren orn dit probleem 
op te lossen. De auteur heeft in 
mei 1991 een bezoek gebracht aan 
een aantal Europese landen, 
waaronder Nederland. Doe van 
deze reis was het bestuderen van 
de verschillende rechtssystemen. 
In dit artikel doet hij verslag van 
zijn bevimlingen t.a.v. het 
Nederlandsc systeem. Deze zijn 
gebaseerd op observaties en 
discussies met wetenschappers van 
de universiteiten van Amsterdam 
en Groningen. liij gaat m.n. in op 
de verschillende correctionele 
filosofieen, voortkomend uit 
verschillen in sociale orientatie en 
beleidslijnen in Nederland en 
Canada. Beide benaderingen 
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blijken te resulteren in eenzelfde 
graad van recidive, hoewel de 
criminaliteitscijfers in Nederland 
beduidend lager liggen. LIU geeft 
hiervoor een drietal voorzichtige 
verklaringen. Ook gaat hij in op 
de kloof die Cr in Nederland, 
nicer dan in Canada, bestaat 
tussen criminologische theorie en 
de praktijk. In z'n algemeenheid 
is een paradigma-verschuiving 
binnen de criminologie wellicht 
noodzakelijk, zo concludeert de 
auteur. 
Met literatuuropgave. 

9 
Yamashita, K. 
Japanese impressions of the 
Dutch penal climate 
Tijdschrift voor criminologic, 
34e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 228-243 

Het Japanse en Nederlandse 
rechtssysteem is op een aantal 
punten vergelijkbaar. Zo is cr 
gelijkenis voor wat betreft de 
discretionaire bevoegdheden van 
de openbare aanklagers. Tevens 
ontbreekt in beide landen het 
aanstellen van een jury. Evenals 
in Nederland is Cr in Japan 
sprake van een relatief lage mate 
van criminaliteit en veroordeling 
tot gevangenisstraf. Momenteel 
staan in Japan de ruime discretio-
naire bevoegdheden van de 
rechtsambtenaren, gepaard 
gaande met het ontbreken van 
controlemechanismen, ter 
discussie, aangezien hierdoor de 
rechten van verdachten en 
gedaagden in het geding kunnen 
komen. De auteur gaat na of Cr in 
Nederland ook sprake is van 
dergelijke problemen. Hij geeft 
een uitvoerige en nauwkeurige 
beschrijving van de indrukken die 
hij opdeed tijdens het bezoeken 
van een drietal [Julien van 
Bewaring en geeft weer hoe er in 
de Nederlandse pers wordt 
omgegaan met gegevens 



betreffende rechtszaken. Deze 
impressies worden vergeleken met 
het Japanse rechtssysteem. Hij 
geeft vele kleine en grotere 
verschillen aan, die veelal terug te 
voeren zijn op verschillen in 
cultuur-historische ontwikkeling 
en - context. In z'n algemeenheid 
is er in Nederland sprake van een 
milder beleid en is men in Japan 
strenger, hoewel beide landen 
uiteindelijk resocialisatie en herin-
tegratie van gevangenen 
voorstaan. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

10 
Agnew, R., H.R. White 
An empirical test of general 
strain theory 
Criminology, 30e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 475-499 

De auteurs toetsten de spannings-
theorie van Agnew. Volgens hem 
komen adolescenten in aanraking 
met criminaliteit door negatieve 
relaties met anderen. Spanningen 
ontstaan wanneer anderen een 
hindernis vormen voor het 
bereiken van door de 
maatschappij positief gewaar-
deerde doelen; wanneer positieve 
stimuli wegvallen, zoals het verlies 
van partner of ouder; en wanneer 
verderfelijke invloeden zich doen 
gelden, bij voorbeeld stress en 
victimisatie. De auteurs toetsten 
twee hypothesen: de drie 
spanningsvariabelen hebben een 
positief effect op delinquentie en 
druggebruik; het effect van de drie 
spanningsvariabelen wordt 
bepaald door de invloed van 
delinquente vrienden enerzijds en 
anderzijds de invloed van 'self-
efficacy', wat zoveel wil zeggen als 
het vermogen of psychische kwali-
teiten om zelf het eigen leven te 
sturen. Om deze hypothesen goed 
te kunnen toetsen moesten de 
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variabelen van twee andere 
bekende theorieen (sociale 
controle en differentiele 
associatie) constant worden 
gehouden. De auteurs baseerden 
zich op de gegevens van de 
'Rutgers health and human 
development project', een longitu-
dinale studie over alcohol- en 
druggebruik (N=139). 
Delinquentie werd gemeten met 
de self-report methode. De resul-
taten ondersteunen de theorie van 
Agnew. 
Met literatuuropgave. 

11 
Brown, D., R. Hogg 
Essentialism, radical criminology 
and left realism 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
25e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 195-230 

Het essay van de auteurs is een 
reflectie op de recente radicale 
criminologie in de VS en 
Engeland. Het linkse realisme of 
radicale realisme is een politieke 
pragmatische criminologie die 
zich onlangs ook is gaan richten 
op macroproblemen van de inter-
nationale politick en de politieke 
economic. De auteurs 
beschouwen eerst de radicale 
criminologie in het licht van het 
marxisme. Sociale fenomenen 
(ook criminaliteit) zijn in essentie 
een uiting van de economische 
kapitalistische structuur. Het 
linkse realisme in Engeland is ook 
een reactie geweest op de rechtse 
politick van de Tories sinds 1975. 
De auteurs zijn samen met de 
linkse realisten van mening dat 
het antwoord op de criminaliteit 
moet liggen in de democratisering 
van het overheidsapparaat en van 
het sociale en economische leven 
in het algemeen. De auteurs staan 
echter wantrouwend tegenover het 
naar hun mening weinig kritische 
gebruik van het criminaliteits- 
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concept in links realistische 
kringen. Vervolgens geven zij een 
kort historisch overzicht van de 
naoorlogse Australische crimino-
logic, Hier waren de belangrijkste 
mulpalen in de marsroute van de 
radicale criminologie de 
Australische betrokkenheid bij de 
Vietnamoorlog en de politieke 
activiteiten van de Aboriginals. 
Een grote invloed ging ook uit 
van het abolitionisme, maar deze 
stroming ontmoctte in het linkse 
realistische kamp steeds meer 
kritiek. De auteurs menen dat 
Australische criminologen zich los 
moeten makcn van hun Engelse 
en Amerikaanse collega's, dus van 
intellectueel kolonialisme, echter 
zonder in cen cultured nationa-
lisme te vervallen. 
Met literatuuropgave. 

12 
Themanummer 
Cu/tour en delikt 
Recht der werkelijkheid, 
I3e jrg., nr. 2. 1992, pp. 5-176 

De resultaten van een interdisci-
plinair project waaraan door een 
negental auteurs, vertegenwoor-
digers van disciplines als de 
(rechts)antropologie en -socio-
logie, de criminologie en de straf-
rechtswetenschap zijn in een 
themanummcr over cultuur en 
delict bijeengebracht. In dit 
themanummer - anders dan in 
eerdere studies naar cultuur en 
delict - wordt de aandacht niet 
bcperkt tot migranten. De rechts-
pluralistischc theorie en de plura-
listisch gcori6nteerde Unified 
Conflict Theory of Crime (UCT) 
die het vcrtrekpunt vormdcn voor 
dcze multi-disciplinaire 
verkenning van kwesties van 
cultuur en delict gaan ervan uit 
dat elke sub-grocpering — van 
etnische, familiale, religieuze, 
functionele etc. aard — voor de 
studie van recht van bclang is. De 
artikelen geven met elkaar inzicht 
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in recht en cultuur van een aantal 
tot dusver weinig bekende sub-
groepen, zoals de Nederlandse 
`underclass' potenrammers, de 
sociale context waarin euthanasic-
beslissingen worden genomen, het 
verschijnsel witwassen van zwart 
geld in de bankwereld, de veran-
derende opvattingen inzake 
bosgebruik in twee dorpsgemeen-
schappen, de problematiek rond 
clitoridectomie, de hoge criminali-
teitscijfers in Nederland van 
Marokkaansc jongens in verge-
lijking met Turkse en de 
knelpunten in de forensische 
psychiatrie bij de behandeling van 
buitenlandse verdachten. De 
artikelen tonen aan dat de rechts-
pluralisme-theorie en de UCT 
goede mogelijkheden bieden voor 
de studie van recht in een samen-
!eying als die van Nederland. 
Deze theorieen hebben de auteurs 
in staat gesteld om in de ruimte 
tussen staat en individu, op 
verschillende niveaus, sociale 
verbanden op te sporen en om de 
interne regels van dcze verbanden 
te beschrijven, met aandacht voor 
hun, soms conflictucuze, rclatie 
met regels van het officiele straf-
recht. Tenslotte wordt bezicn 
welke lessen de artikelen bevattcn 
over aannames en elementen van 
de rechtspluralistische theorie en 
van de UCT. 
Met literatuuropgave. 

13 
Homey, 1, I.H. Marshall 
Risk perceptions among serious 
offenders: the role of crime and 
punishment 
Criminology, 30e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 575-594 

Als het wel of niet begaan van 
misdrijven wordt ingegeven door 
rationele overwegingen, dan zal 
de gepercipieerde kans op 
bestraffing van doorslaggevende 
betekenis zijn. In het onderhavige 
onderzoek is nagegaan in 



hoeverre van zo'n rationedl 
afwegingsproces sprake is bij 
relatief zware criminelen. De 
onderzoeksgroep bestond uit ruim 
duizend gedetineerden in 
Nebraska. In het interview dat 
hen werd afgenomen werd onder 
meer gevraagd hoe groot de kans 
werd geacht om gearresteerd te 
worden als een specifiek misdrijf 
werd gepleegd. Deze vraag werd 
gesteld voor 9 afzonderlijke 
misdrijven. Ook werd nagegaan in 
hoeverre men de afgelopen drie 
jaren deze misdrijven waren 
gepleegd en in hoeverre men naar 
aanleiding daarvan was gearres-
teerd. Op grond van de laatste 
twee variabelen werd een arres-
tatie-quotient berekend. Uit de 
multivariate analyse bleek dat 
deze arrestatie-quotient van 
doorslaggevende invloed is op het 
gepercipieerde arrestatie-risico. 
Het veronderstelde rationele 
verband dat criminelen leggen bij 
het plegen van een misdrijf blijkt 
dus aanwezig. In het verlengde 
daarvan kan worden geconclu-
deerd dat sancties een 
afschrikkend effect hebben. 
Het literatuuropgave. 

14 
McGee, Z.T. 
Social class differences in 
parental and peer influence on 
adolescent drug use 
Deviant behavior, 13e jrg., 
nr. 4, 1992, pp. 349-372 

Wat betreft de verklaring van 
delinquentie hebben veel studies 
reeds de waarde bewezen van een 
drietal modellen. Dit zijn de 
sociale controle theorie (Hirschi), 
de differentiele associatietheorie 
(Sutherland) en de spannings-
theorie (Merton). Slechts weinig 
onderzoeken zijn ingegaan op de 
interactieve effecten van deze 
variabelen. De auteur vroeg zich 
af wat de resultaten zouden zijn 
van een theoretische integratie 
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van deze modellen voor de 
verklaring van druggebruik bij 
adolescenten. Hij maakte gebruik 
van de in 1935 uitgevoerde 
'Monitoring the future'-studie, 
een analyse van veranderingen in 
gedrag, waarden en leefstijl van 
de Amerikaanse jeugd. Uit de 
gevonden beta-waarden leidt de 
auteur af dat de theorie van 
Sutherland zeer goed bruikbaar 
is, want bier bleek een grote 
invloed van leeftijdgenoten, 
terwijl de invloed van ouders 
gering bleek. Het effect van 
leeftijdgenoten was het grootst 
onder de middle-class jeugd. De 
resultaten wezen ook op enige 
relevantie van de sociale controle 
theorie, met welk model 
significante klasseverschillen 
aangetoond konden worden wat 
betreft de invloed van religie en 
school. Het onderzoek van de 
auteur was echter weinig bemoe-
digend voor de spanningstheorie. 
Volgens haar is de integratieve 
benadering veelbelovend. 
Met literatuuropgave. 

15 
Pirez, A.F., F. Digneffe 
Vers Ull paradigm des inter-
relations sociales? Pour une 
reconstruction du champ Crilni-
nologique 
Criminologie, 25e jrg., nr. 2, 
pp. 13-47 

Een van de belangrijkste 
problemen in de criminologie 
sinds de jaren zestig is 
ongetwijfeld de tegenstelling 
tussen de criminologie die zich 
bezighoudt met de oorzaken van 
criminaliteit en de criminologie 
die zich toelegt op de sociale 
reacties ten aanzien van deviantie. 
De auteurs constateren in dit 
artikel dat de twee paradigma's 
criminaliteit vanuit een totaal 
verschillende invalshoek worden 
bezien: het ene ziet criminaliteit 
als een gegeven, het andere zuiver 
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als een sociale constructie. De 
auteurs stellen een nieuw 
paradigma voor, waarbij het 
probleem wordt gesteld in termen 
van relaties en interacties. Dit 
model combineert bijdragen nit de 
sociologic, de klinische crimino-
logic van de school van Louvain 
en feministische perspectieven en 
verschilt van dat van zowel de 
linkse als de rechtse realisten. 
Met literatuuropgave. 

16 
Shover, N., D. Honaker 
The socially bounded decision 
making of persistent property 
offenders 
The Howard journal of 
criminal justice, 3Ie jrg., nr. 4, 
1992, pp. 276-293 

Vanaf de jaren zeventig heeft de 
theorie dat crimineel gedrag een 
gevolg is van rationele keuzes, 
steeds meer opgang gemaakt. 
Empirische bewijzen voor de 
juistheid van deze theorie zijn er 
echter nauwelijks. In een 
onderzoek onder 60 Amerikaanse 
gedetineerden hebben de auteurs 
getracht meer duidelijkheid 
hierover te krijgen. De gedeti-
neerden werden I maand voor het 
ontslag nit de inrichting geinter-
viewd en zeven tot tien maanden 
daarna. Het bleek dat de 62% van 
de geinterviewden aangaf zich niet 
of nauwelijks rekenschap to geven 
van de kans op arrestatie bij het 
plegen van een misdrijf. Evenmin 
was er sprake van een rationele 
afweging tussen het begaan van 
een misdrijf en alternatieve optics 
om hetzelfde doel te bereiken. 
Dat rationaliteit zo'n beperkte rol 
speelt bij het plegen van een 
misdrijf, sluit aan bij de opper-
vlakkige levensstijl. Daarin wordt 
het leven als een feest beschouwd, 
gericht op het bereiken van het 
grootst mogelijke genoegen en 
worden verplichtingen en verant-
woordelijkheden vermeden. Bij 
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zo'n levensstfil past het ontbreken 
van zorgvuldige planning en 
risico-afweging. Deze levensstql is 
niet te combineren met regulier 
werk en vereist de nodige 
financien om regelmatig drugge-
bruik mogelijk te maken. 
Gecombineerd maken deze twee 
gegevens het plegen van vermo-
gensmisdrijven een voor de hand 
liggend alternatief. 
Met literatuuropgave. 

17 
White, H.R. 
Early problem behavior and 
later drug problems 
Journal of research in crime 
and delinquency, 29e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 412-429 

Er wordt de laatste tijd door 
onderzoekers en beleidsmakers 
veel aandacht geschonken aan het 
syndroom probleemgedrag' of de 
neiging tot deviantie en de 
ontwikkeling van probleemgedrag 
in de tijd. De auteur onderzoekt 
het onderlinge verband tussen elf 
vormen van probleemgedrag (van 
roken tot zelfdoding) vanaf het 
midden van de adolescentie-
periode tot aan de jong-volwas-
senheid. Gegevens uit een longitu-
dinaal onderzoek onder mannen 
en vrouwen, aan wie vragenlijsten 
werden voorgelegd op 15-, 18- en 
2I-jarige leeftijd, worden hierbij 
gebruikt. Daarnaast gaat zij na in 
hoeverre clusters van probleem-
gedrag op 15- en I8-jarige leeftijd 
druggebruik op 2I-jarige leeftijd 
voorspellen. Hoewel uit de 
gegevens blijkt dat er inderdaad 
sprake is van een syndroom 
'probleemgedrag' in termen van 
het clusteren van bepaalde 
vormen van deviantie op verschil-
lende momenten in de levens-
cyclus, laten zij ook zien dat de 
clusters van problemen varieren 
per sekse. De resultaten tonen 
tevens aan dat de gevonden 
verbanden tussen bepaalde 



vormen van probleemgedrag in de 
tijd gezien veranderlijk zijn. 
Daarnaast blijken de voorspel-
lende factoren t.a.v. druggebruik 
in de eerdere ontwikkelingspe-
riodes verschillend te zijn van die 
op latere leeftijd, ook verschillen 
ze per sekse. Hiermee zal rekening 
gehouden moeten worden bij het 
opstellen van drugpreventie-
programma's. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

18 
Beyens, K., S. Snacken 
Belgian prison overcrowding or 
Dutch lack of prison capacity: 
What's in a name? 
Tijdschrift voor criminologie, 
34e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 210-217 

Sinds het begin van de jaren 
tachtig is er in Belgie en 
Nederland sprake van een groei 
van de gevangenispopulatie. Deze 
kan m.n. worden toegeschreven 
aan de toename van het aantal 
langgestraften, personen in 
voorarrest, gevangenen afkomstig 
uit het buitenland en personen die 
worden vastgenomen voor 
misdrijven verband houdend met 
verdovende middelen. In dit 
artikel richten de auteurs zich 
respectievelijk op het misdaad-
beleid dat in genoemde landen 
werd ontwikkeld in antwoord op 
deze toename, op de invloed van 
wetenschappelijk onderzoek, op 
het nemen van politiek beslis-
singen en op de gevolgen van dit 
beleid. In Belgie wordt men 
geconfronteerd met overvolle 
gevangenissen en Nederlandse 
beleidsmakers klagen over een 
cellentekort. Aan beide opvat-
tingen ligt een verschillend beleid 
ten grondslag. In Nederland 
houdt men vast aan het rechts-
principe van een gevangene per 

cel, in Belgie geldt dit niet zo 
strikt. Hier zijn het m.n. korte-
termijn-oplossingen die worden 
gevonden door bij voorbeeld twee 
of drie personen in een eel te 
zetten. In Nederland probeert 
men het capaciteitsprobleem het 
hoofd te bieden door uitbreiding 
van het aantal cellen, o.a. door 
het bouwen van nieuwe gevange-
nissen. De auteurs vragen zich af 
of hiermee het internationaal 
geldende beeld van de 
Nederlandse tolerantie niet zal 
worden geschaad. 
Met literatuuropgave. 

19 
Dale, M.J., C. Sanniti 
Litigation as an instrument for 
change in juvenile detention: a 
case study 
Crime and delinquency, 
39e. jrg., nr. 1, 1993, pp. 49-67 

In 1989 verbleven in de Verenigde 
Staten 499.621 kinderen in 
detentie-omstandigheden die 
veelal in strijd waren met grond-
wettelijke rechten en die tevens 
zeer schadelijk waren voor de 
betrokkenen. Om de omstandig-
heden in jeugdinrichtingen 
verbeterd te krijgen is het vaak 
noodzakelijk om te procederen. 
Nadeel van gerechtelijke proce-
dures is echter dat ze bijzonder 
kostbaar zijn en dat de procede-
rende partijen steeds meer 
tegenover elkaar komen te staan 
in plaats van samen te werken. In 
een jeugdinrichting in Florida is 
in 1987 met succes een andere 
benadering gevolgd. De inrichting 
huisvestte veel meer gedetineerden 
dan waarvoor ze was gebouwd. 
Bovendien waren de leefomstan-
digheden erbarmelijk. Om hieraan 
een einde te maken is aanvan-
kelijk een normale gerechtelijke 
procedure gestart. Op een gegeven 
moment hebben de procederende 
partijen besloten tot een bemid-
deling met behulp van een externe 
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organisatie. Deze organisatie heeft 
een onderzoek ingesteld naar de 
levensomstandigheden in de 
inrichting en naar de mogelijk-
heden om deze te verbeteren. Na 
drie maanden resulteerde dit in 
een regeling die vervolgens met 
succes is geimplementeerd. 
Sedertdien is de inrichtingsbe-
volking sterk gedaald en zijn 
bovendien de omstandigheden in 
de inrichting sterk verbeterd. 
Mel literatuuropgave. 

20 
Fagan, J.A. 
Treatment and reintegration of 
violent juvenile offenders: experi-
mental results 
Justice quarterly, 7e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 233-263 

In het begin van de jaren tachtig 
is in vier Amerikaanse steden een 
experimented behandelingspro-
gramma voor jeugdige delin-
quenten van start gegaan: het 
'Violent Juvenile Offender (VJO) 
Program'. Het VJO-programma is 
gefundeerd op een samengestelde 
theorie waarin de ontwikkeling 
van positieve sociale relaties en 
het afleren van delinquent gedrag 
centraal staan, alsmede het 
aanleren vaardigheden die 
tocpasbaar zijn in de achter-
buurten waaruit de delinquenten 
afkomstig zijn. De justitiele inter-
vcntie duurt gemiddeld negen tot 
lien maanden. Voor de aan het 
programma deelnemende delin-
quenten wordt een individueel 
behandelingsplan opgesteld. 
Kenmerkend daarbij is dat al 
gedurende de detentie de 
terugkeer in de samenleving 
gericht wordt voorbereid. Verder 
is geen sprake van een abrupte 
overgang van de detentie in een 
gesloten inrichting naar de 
woonomgeving, maar van een 
geleidelijke overgang. Verder 
wordt de intensieve begeleiding 
ook na de detentie voortgezet. De 
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onderzoekgroep bestond uit 122 
jeugdige gedetineerden die in het 
programma hadden gepartici-
peerd. Zij werden vergeleken met 
een controlcgroep van 105 
jeugdigen die bun detentie 
voornamelijk in cen besloten 
setting hadden doorgebracht. De 
delinquenten in de onderzoek-
grog) bleken in verschillende 
opzichten een veel gunstiger 
recidive-patroon te hebben na 
&loop van de detentie dan de 
gedetineerden in de controle 
groep. 
Met literatuuropgave. 

21 
Joyce, N.M. 
A view of the future: the effect 
of policy on prison population 
growth 
Crime and delinquency, 
38e jrg., nr. 3, 1992. 
pp. 357-368 

De toekornstprojecties die 
gemaakt zijn voor de gevange-
nissen in Illinois tonen het weinig 
opwekkende beeld van een grote 
toestroom van veroordeelden. De 
auteur gaat in op de beleidsach-
tergronden van deze groei. In het 
afgelopen decennium voerden de 
justitiele overheden van Illinois 
een beleid waarbij de straftijd van 
alle ernstige misdrijven werd 
verlengd en die voor minder 
ernstige misdrijven werd verlaagd. 
Om de toename van het aantal 
veroordeelden t.g.v. de drugsbe-
strijding het hoofd te bieden 
grepen de gevangenisautoriteiten 
terug op het middel van de 
vervroegde in vrijheidsstelling 
voor bepaalde categorieen gedeti-
neerden. De auteur stelt dat er 
ontelbare variaties zijn op het 
thema van `vervroegde vrijlating 
bij goed gedrag' en andere optics 
die de verblijftijd kunnen vermin-
deren. Al deze modaliteiten 
dragen bij tot het op peil houden 
van de capaciteit. De auteur stelt 



dat bij de projectietechniek 
gebruikte simulatiemodellen van 
groot belang zijn bij de vraag 
waar alles om draait: welke 
(categorieen) delinquenten worden 
naar de gevangenis gestuurd en 
voor hoe lang. 
Met literatuuropgave. 

22 
Meek, J. 
Gangs in New Zealand prisons 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
25e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 255-277 

Aan het einde van de jaren 
tachtig bleek bendevorming in 
Nieuw-Zeelandse gevangenissen te 
zijn uitgegroeid tot een 
hardnekkig en niet weg te cijferen 
verschijnsel. Politierapporten 
wezen op een toenemende 
verharding en zelfs meedogen-
loosheid van de bendes in de 
samenleving. De auteurs deden 
met de gegevens van andere 
onderzoeken en publikaties in de 
hand een case study in de 
Auckland Maximum Security 
prison. Het bleek dat bendeleden 
over het algemeen een relatief 
jonge leeftijd hadden, meestal 
matig of zeer gevaarlijk waren, 
veroordeeld waren wegens 
geweldsmisdrijven, en lange 
straffen moesten uitzitten. De 
bendes bleken een destructieve 
invloed te hebben op de gehele 
subcultuur van de gevangenen-
populatie. Tot slot gaan de 
auteurs in op de beleidsmogelijk-
heden van het gevangenisma-
nagement. 
Met literatuuropgave. 

23 
Prowse, R.M., H-M. Weber e.a. 
Rights and prisons in Germany: 
blueprint for Britain? 
International journal of the 
sociology of law, 20e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 111-134 

Het Duitse gevangeniswezen 
wordt vaak ten voorbeeld gesteld 
aan het Britse penitentiaire 
systeem. De auteurs menen dat 
dit ten onrechte gebeurt. Centraal 
in hun analyse stellen zij de 
rechten die de gedetineerden 
hebben. Aanvankelijk waren die 
in Duitsland niet wettelijk 
vastgelegd. Het heeft tot 
omstreeks 1970 geduurd voordat 
er in Duitsland een Beginselenwet 
Gevangeniswezen tot stand 
kwam. Deze wetgeving is echter 
zeer vaag geformuleerd. 
Daarnaast heeft zij in de praktijk 
niet tot aanvaardbare detentieom-
standigheden geleid. De regimaire 
condities zijn nog steeds bijzonder 
streng. Bovendien kunnen de 
gedetineerden niet op een 
slagvaardige manier beslissingen 
van de inrichtingsdirecteur 
aanvechten. Er is wel een peniten-
tiaire rechtbank, maar die 
functioneert niet adequaat. In 
Groot Brittanie is de situatie 
vergelijkbaar met die in Duitsland 
tot aan de jaren zeventig. 
Gedetineerden hebben nauwelijks 
omschreven rechten. Er zijn 
weliswaar Commissies van 
Toezicht bij de penitentiaire 
inrichtingen, maar die nemen 
klachten van gedetineerden niet 
serieus. Duitse gedetineerden 
hebben weliswaar meer rechten 
dan de Britse, maar het Duitse 
gevangeniswezen moet niet 
zondermeer als voorbeeld worden 
genomen voor het Britse stelsel. 
Daarvoor schiet het Duitse gevan-
geniswezen in teveel opzichten 
tekort. 
Met literatuuropgave. 
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24 
Rogers, R., R.M. Bagby e.a. 
Psychiatrists and the parameters 
of expert testimony 
International journal of law 
and psychiatry, I 5e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 387-396 

Er bestaat soms twijfel over de 
kwaliteit van getuigenissen, 
tijdens cen terechtzitting afgelegd 
door psych iatrischipsychol ogische 
deskundigen, hetgeen gevolgen 
kan hebben voor het oordeel van 
juryleden. Om na te gaan 
waardoor juryleden zich tijdens 
een zitting kunnen laten 
beinvloeden werd onderzoek 
gedaan onder 426 potentide 
juryleden. Naar aanleiding van 
een concrete rechtzaak met een 
gestoorde verdachte werden 
vragen gesteld naar hun mening 
over de verklaringen van de 
verdachte en de deskundigen; de 
eindconclusie (well niet toereke-
ningsvatbaar) en de mate van de 
door deskundige getoonde 
betrouwbaarheid van de getui-
genis. Uit het onderzoek blijkt dat 
de geinterviewden even sterk 
beinvloed werden door de 
verklaring van de verdachte als 
van de getuigen-deskundigen over 
de mate van zekerheid van hun 
bevindingen bleken belangrijk te 
zijn voor het vertrouwen ern. Fen 
verklaring van 80% zekerheid 
door de deskundige maakt een 
geloofwaardiger indruk dan 60 of 
100%. Dit betrouwbaarheids-
niveau en overeenkomsten tussen 
de verklaring van de verdachte en 
de deskundigen maakten een 
beslissing voor een jurylid 
eenvoudiger. 
Met literatuuropgave. 

114 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 4, 1993 

25 
Zamble, E. 
Behavior and adaptation in long-
term prison inmates; descriptive 
longitudinal results 
Criminal justice and behavior, 
I9e jrg., nr. 4, 1992, 
pp. 409-425 

Om vast te stellen of een zeer 
lange detentie negatieve effecten 
heeft voor de betrokken gedeti-
neerden, is een longitudinaal 
onderzoek verricht. De onderzoek-
groep bestond uit 26 Canadese 
langgestraften waarover in het 
begin van de detentie en na 7 jaar 
gegevens zijn verzameld. Deels 
werden deze gegevens ontleend 
aan een interview dat met hen 
werd gehouden. Daarnaast werden 
psychologische tests afgenomen en 
werden dossiergegevens verzameld 
over het gedrag binnen de 
inrichting. Wat betreft de tijdsbe-
steding bleek dat opvallend meer 
tijd wend besteed aan gestichts-
arbeid dan in het begin van de 
detentie. Dztar staat tegenover dat 
minder tijd werd doorgebracht met 
ongestructureerd informed sociale 
contact met medegedetineerden. 
Bij elkaar wijst dit op een beter 
gestructureerde tijdsbestcding. De 
contacten met de buitenwereld 
bleven op hetzelfde niveau als 
eerder tijdens het gevangenisver-
blijf. Uit de psychologische tests 
bleek ook een sterk verbeterde 
aanpassing aan de detentiesituatie. 
Uit de inrichtingsdossiers bleek dat 
de gedetineerden later in de 
detentie minder disciplinair werden 
gesanctioneerd. Ten slotte was na 
zeven jaar gevangenisstraf ook het 
gebruik van psychofarmaca 
afgenomen. Al deze onderzoeksre-
sultaten geven aan dat een lange 
gevangenisstraf geen negatieve 
effecten op de betrokken gedeti-
neerden behoeft te hebben. 
Integendeel, men past zich na 
verloop van tijd steeds beter aan. 
Met literatuuropgave. 



Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

26 
Cheatwood, D., K.J. Block 
Youth and homicide: an investi-
gation of the age factor in 
criminal homicide 
Justice quarterly, 7e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 265-292 

Met de toename van geweldsde-
licten gepleegd door jongeren 
treedt er een verschuiving op in 
het justitiele strafrechtelijke beleid. 
De betreffende jongeren worden 
meer en meer beoordeeld als 
volwassen daders. Gezien deze 
'trend' is het juist je af te vragen of 
geweldsdelicten door volwassenen 
gepleegd vergelijkbare kenmerken 
vertonen met die van jongeren of 
dat er wezenlijke verschillen 
bestaan. De auteurs doen dit a.h.v. 
een empirische analyse van een 
belangrijke vorm van geweld nl. 
doodslag. A.h.v. een overzicht van 
de schaarse literatuur m.b.t. 
moord gepleegd door jongeren 
concluderen zij allereerst dat er bij 
het publiek, beleidsmakers en 
onderzoekers geen consensus 
bestaat over de oorzaak van dit 
probleem en de meest effectieve 
reacties daarop. Gebruik makend 
van gegevens over alle moorden 
gepleegd in Baltimore City van 
1974 tot 1984 proberen zij 
vervolgens antwoord te vinden op 
twee fundamentele vragen: Is het 
zo dat jongeren in absolute zin 
telkens meer betrokken zijn bij 
moordzaken? Dit blijkt niet het 
geval te zijn. En: zijn moordzaken 
waarbij jongeren betrokken zijn 
inderdaad zo verschillend van 
moorden gepleegd door volwas-
senen dat beleidsveranderingen 
noodzakelijk zijn? Dit blijkt wel 
het geval. I.t.t. volwassenen plegen 
jongeren vaak samen met anderen 
een moord, dit gaat vaak gepaard 
met andere misdaadsvormen. 
Met literatuuropgave. 

27 
Coninck, C. de, C. Raes 
Van hierarchisch gestructureerde 

jeugdbendes naar ongeorgani-
seerde jongerengroepen: een 
merkwaardige mutatie van de 
Brusselse criminaliteit 
De politieofficier, nr. 9, 1992, 
pp. 5-13 

Find 1989 verscheen in De 
Politieofficier van de hand van de 
schrijvers een artikel over jeugd-
bendes in Brussel. Drie jaar later 
leek het de auteurs opportuun om 
de gebundelde gegevens te toetsen 
aan de heersende realiteit. Na een 
terugblik op de jaren 1987-1990 
wordt de actuele situatie onder-
zocht. Hierna wordt een overzicht 
gegeven van de beruchte 'mei-
rellen' in Brussel en de theore-
tische nota van de Onderzoeks-
groep Jeugdcriminologie terzake 
aan de praktijk getoetst. 
Tenslotte trachten de auteurs een 
verband te vinden tussen 
voormelde rellen en de jeugd-
bendes, waarna enkele ideeen 
worden geopperd om een grotere 
veiligheid te verkrijgen. Sinds 
1989 blij ken de jeugdbendes bijna 
te zijn uitgeschakeld. Vastgesteld 
werd een conversie naar jongeren-
groepen die niet meer georgani-
seerd zijn. Op het sociale vlak 
bleek niets nieuws bereikt. De 
criminaliteit blijft stijgen en de 
mensen zoeken zelf alternatieven 
die niet zonder gevaar zijn. Zo zij 
extreem rechtse programma's een 
gevaarlijke vorm van demagogie, 
waar maar al te goedgelovige 
personen intrappen. De auteurs 
menen dat het hoog tijd wordt 
dat de overheid eindelijk zijn 
verantwoordelijkheden opneemt 
en daadwerkelijk maatregelen 
treft om aan alle vormen van 
criminaliteit paal en perk te 
stellen. 
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28 
Davis, Di., L.H. Boster 
Cognitive-behavioral-expressive 
interventions with agressive and 
resistant youths 
Child welfare, 7e jrg., nr. 6, 
1992, pp. 557-573 

Onderzoek naar de achtergrond 
van agressief gedrag bij jongeren 
heelt uitgewezen dat deze vaak 
het slachtofTer zijn van mishan-
deling, dat zij al in hun jonge 
kinderjaren agressief gedrag 
vertoonden en dat zij agressief 
blijven ook als zij jong-volwas-
senen zijn. Meer en meet worden 
instellingen vallend onder de 
geestelijke gezondheidszorg 
geconfronteerd met deze groep 
jongeren, die vaak emotionele en 
psychische problernen hebben. 
Deze verandering in populatie 
leidt ertoe dat moet worden 
omgezien nztar nieuwe behande-
lingsmethodes. De auteurs 
beschrijven bun behandelings-
model, waarin opgenomen de 
ontwikkelingsperspectieven van 
Patterson et al. (1989), Erikson 
(1959) en Piaget (1963) en het 
model m.b.t. gewelddadig gedrag 
van Monahan (1981) waarin vier 
psychologische gebieden worden 
onderscheiden: cognitieve 
processen, affectieve reacties, 
gedragsreacties en sociale 
omgevingsinvloeden, voort-
komend uit Novaco's theorie 
m.b.t. het opwekken van woede. 
Bovengenoemde theoretische 
benaderingen samen met het 
sociaal-cognitieve model m.b.t. 
woede en agressie van Lochman 
et al. (1991) vonnen de concep-
tuele basis voor een cognitieve, 
gedragsgerichte, expressieve 
behandeling van agressieve 
jongeren die de onderzoekers 
hebben ontwikkeld en in dit 
artikel uitvoerig beschrijven. Deze 
behandelingsmethode is gericht 
op het reduceren van disfunc-
tionele cognitieve-, affectieve-, 
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probleemoplossende-, gedrags-
patronen bij agressieve jongeren. 
Aangezien een dergelijke behan-
deling vaak onvrijwillig is, gaan 
de auteurs tenslotte in op de wijze 
waarop onwillige, tegenwerkende 
clienten benaderd moeten worden. 
Met literatuuropgave. 

29 
Lauritsen, J.L., J.H. Laub c.a. 
Conventional and delinquent 
activities: implications for the 
prevention of violent victimi-
zation among adolescents 
Violence and victims, 7e jrg., 

nr. 2, 1992, Pff 91-108 
In hoeverre kunnen een bepaalde 
levensstfil en routine-activiteiten 
van adolescenten naast factoren 
als leeftijd, geslacht, ras e.d. de 
kans om slachtoffer van een 
geweldsmisdrijf te worden 
vergroten. De auteurs analy-
seerden in verband met deze 
vraag zelfrapportagegegevens uit 
de National Youth Survey (NYS, 
1976-1980, VS) en Monitoring the 
Future Study onder studenten 
(1976,1980,1987, VS). Uit deze 
studie blijkt, dat een bepaalde 
levensstij1 met gebruik van 
alcohol, marihuana, deelname aan 
activiteiten buitenshuis e.d. alleen 
tot nicer slachtofferschap van 
geweld bij adolescenten leidt 
indien het samengaat met 
bepaalde sociodemografische 
factoren (geslacht, ras en familie-
structuur), contact met criminele 
vrienden en eigen delinquent 
gedrag. De auteurs concluderen, 
dat bij programma's om victimi-
satie te beperken er rekening mee 
gehouden meet worden, dat 
conventionele activiteiten adoles-
centen weinig beschermen tegen 
victimisatie wanneer bepaalde 
sociodemografische factoren en 
betrokkenheid bij criminaliteit een 
rol spelen. Victimisatie van 
adolescenten kan daarom volgens 
de auteurs het beste tegengegaan 



worden door delinquent gedrag te 
bestrijden en mensen te trainen in 
niet-gewelddadige conflictoplossing. 
Met literatuuropgave. 

30 
McCarthy, B., J. Hagan 
Mean streets: the theoretical 
significance of situational delin-
quency among homeless youths 
American journal of sociology, 
98e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 597-627 

Lens was het een fundamenteel 
principe binnen de sociologische 
criminologie dat ongunstige 
omstandigheden criminaliteit en 
delinquent gedrag veroorzaken. 
Momenteel leggen sociologische 
theorieen de nadruk op achter-
grond- en ontwikkelingsfactoren 
en worden ongunstige omgevings-
condities veronachtzaamd. Met 
dit onderzoek willen de auteurs de 
rol van ongunstige situationele 
omstandigheden als oorzaak voor 
criminaliteit opnieuw bepalen. Zij 
gebruiken gegevens uit 1987 en 
1988 van Canadese jongeren die 
in Toronto op straat wonen, 
samen met data van een controle-
groep van schoolgaande jongeren, 
om hun theorie te testen. Hierin 
zijn zowel achtergrond en ontwik-
kelingsfactoren als situationele 
factoren opgenomen als 
voorspellers van delinquent 
gedrag. De onderzoekers vinden 
inderdaad bewijzen voor de 
invloed van verschillende nadelige 
condities. Jongeren uit gezinnen 
waarin sprake is van mishan-
deling c.q. verwaarlozing en die 
de meeste kans lopen op straat te 
belanden, lopen ook het meeste 
risico zich in te laten met diefstal 
en prostitutie. Het blijkt dat 
honger diefstal van voedsel tot 
gevolg heeft. Honger en 
problemen bij het vinden van 
onderdak leiden tot ernstiger 
vormen van diefstal. En 
problemen t.a.v. het vinden van 

werk en onderdak geven 
aanleiding tot prostitutie. Deze 
bevindingen verruimen het theore-
tische begrip van het leven op 
straat en de criminaliteit die 
daarmee gepaard gaat. 
Met literatuuropgave 

31 
O'Donohue, W.T., A.N. Elliot 
e.a. 
Perceived credibility of 
children's sexual abuse allega-
tions: effects of gender and 
sexual attitudes 
Violence and victims, 7e jrg., 
nr. 2, 1992, pp. 147-155 

Met de stijging van het aantal 
beschuldigingen van seksueel 
misbruik van kinderen door 
volwassenen, wordt het belangrijk 
op waarheid berustende verkla-
ringen van de betrokken kinderen 
te onderscheiden van valse aantij-
gingen. Een belangrijke vraag 
hierbij is welke factoren van 
invloed zijn bij het bepalen of het 
kind de waarheid spreekt of niet. 
De auteurs gaan hier nader op in. 
Len 3*2*2 experimenteel design 
werd gebruikt met daarin 
opgenomen de leeftijd van het 
kind (5,10,15), de sekse van het 
kind (mannelijk, vrouwelijk) en de 
relatie tot de dader (vader, 
vreemde) als onafhankelijke varia-
belen en de geloofwaardigheid 
van het kind als afhankelijke 
variabele. Twaalf versies van een 
situatieschets, waarin het kind 
aangeeft dat hij/zij seksueel is 
misbruikt en waarin de man die 
hiervan beschuldigd wordt dit 
ontkent, werden voorgelegd aan 
255 psychologiestudenten aan een 
universiteit in het noorden van de 
Verenigde Staten. Zij moesten 
deze beoordelen a.d.h.v. de Burt-
schalen (1980). Hoewel de meeste 
onderzoeksdeelnemers aangaven 
het kind te geloven werd de 
geloofwaardigheid van het kind 
significant hoger ingeschat door 
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vrouwen dan door mannen. Er 
werd geen andere significante 
relatie gevonden. Kenmerken van 
het kind of van de dader bleken 
in dit onderzoek niet van invloed 
te zijn. 
Met literatuuropgave. 

32 
Weissmann Wind, T., L. Silvern 
Type and extent of child abuse 
as predictors of adult functioning 
Journal of family violence, 
7e jrg., nr. 4, 1992, pp. 261-281 

Geeft misbruik in de jeugd later 
psychische- en aztnpassingspro-
blemen in het algemeen of is er 
verschil al naar gelang het soort 
misbruik en de ernst ervan 
(fysiek, seksueel of beide). 
Hiernaar werd onderzoek gedaan 
onder het vrouwelijk personeel 
van een staatsuniversiteit (N= 
259, leeftijd 19-70 jaar, VS). 
Gegevens werden bestudeerd over 
achtergrondfactoren, seksueel 
misbruik in de jeugd en huidig 
functioneren. Uit het onderzoek 
blijkt, dat latere problemen 
tijdens de volwassenheid, ontstaan 
door misbruik in de jeugd niet in 
verband staan met leeftijd en 
opleiding en dat er geen 
verschillen geconstateerd zijn 
tussen seksueel en fysiek 
misbruik. Wel bleken vrouwen, 
die zowel fysiek als seksueel 
misbruikt waren (m.n. bij incest) 
later meet problemen te onder-
vinden dan alleen op een manier 
misbruikte vrouwen. Hoe 
ernstiger de misbruikervaring, des 
te heviger waren de latere 
gevolgen, zoals depressiviteit, 
mindervvaardigheidsgevoelens, 
PTSS, seksueel disfunctioneren en 
een grotere kans op negatieve 
ervaringen als slachtofferschap 
van een misdrijf, ongeval en 
ziekte. De auteurs concluderen, 
dat het van belang is om bij dit 
soort onderzoek aandacht te 
besteden aan de samenhang 

tussen seksueel en fysiek 
misbruik. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 
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33 
Holyst, B., E. Kube 
Deutsche Drogenpolitik - 'robin? 
Zugleich die Darstellung einer 
verwirrenden Gemengenlage 
Kriminalpolitik, 46e jrg., nr. 11, 
1992, blz. 666-674 

De televisiediscussie in Duitsland 
over de ljuiste' drugspolitiek heeft 
twee dingen duidelijk gemaakt: 
hoe weinig men op de hoogte is 
van de situatie in andere landen 
en — als gevolg daarvan — hoe de 
discussie wordt beheerst door 
mythen. Een gesloten concept 
voor cen rationele criminaliteits-
politick ontbreekt thans. De 
auteurs zijn sceptisch over de 
vooruitzichten hierop, ook wat de 
Duitse drugspolitiek betreft. 
Concepten en modellen uit andere 
landen zouden hierbij nuttig 
kunnen zijn. De auteurs 
beschrijven achtereenvolgens de 
situatie in Duitsland, Nederland, 
Zwitserland, Frankrijk, Zweden, 
Groot-Brittannie en andere 
Westeuropese landen. Ook 
worden de argumenten voiir en 
tegen het niet strafbaar stellen 
van druggebruik onder de loep 
genomen en wordt de vergelijking 
met alcoholgebruik getroffcn. Een 
kijkje over de grenzen helpt op 
zich niet veel. Voor ieder 
standpunt, zowel prohibitief als 
permissief, valt icts te zeggen. De 
auteurs pleiten voor ontwikkeling 
van een drugspolitiek waarbij de 
na te streven doelen worden 
vastgcsteld aan de hand van een 
kosten/baten-analyse. 



34 
Jiang Yu, W.R. Williford 
The age of alcohol onset and 
alcohol, cigarette and marijuana 
use patterns: an analysis of drug 
use progression of young adults 
in New York State 
The international journal of the 
addictions, 27e jrg., nr. 11, 
1992, pp. 1313-1323 

Volgens de 'gateway' theorie kan 
alcoholgebruik de weg vrij maken 
voor druggebruik. De auteurs 
voegden aan deze theorie een 
dimensie toe en gingen na in 
hoeverre een vroeg begin met 
alcoholgebruik van invloed is op 
verdere verslaving. In verband 
hiermee werden gegevens over 
alcohol-, cigaretten- en marihu-
anagebruik met de beginleeftijd 
daarvan uit de New York State 
Youth Alcohol Survey geanaly-
seerd (1986, N= 3000, leeftijd 16- 
24 jaar). Uit het onderzoek blijkt, 
dat er een cumulatief effect 
uitgaat van alcohol- naar 
cigaretten- en vervolgens marihu-
anagebruik. Het effect is het 
sterkst wanneer tussen het 13e en 
16e jaar met alcoholgebruik 
begonnen wordt. op deze leeftijd 
zijn jongeren zeer suggestibel en 
gevoelig voor beInvloeding door 
leeftijdgenoten. Bij vrouwen staat 
het roken wat meer op de 
voorgrond en kan dan tot drugge-
bruik leiden. o.g.v. hun bevin-
dingen pleiten de auteurs ervoor 
om bij bestrijding van harddrug-
gebruik aandacht te besteden aan 
het tijdig terugdringen van 
alcoholgebruik en roken door 
zeer jeugdigen en desbetreffende 
programma's te richten op basis-
scholen, de onderbouw van het 
vervolgonderwijs en betrok-
kenheid van de familie. 
Met literatuuropgave. 

35 
Muncer, S.J., R. Epro e.a. 
Causes of drug use. What do 
college students think? 
Criminal justice and behavior, 
19e jrg., nr. 4, 1992, 
pp. 363-371 

Hoe er gedacht wordt over de 
oorzaken van criminaliteit is een 
nuttig onderwerp van onderzoek. 
Voor het bestuderen van deze 
`percepties van leken' wordt veelal 
gebruik gemaakt van matrixen en 
netwerkanalyse. In dit onderzoek 
werd aan 94 blanke studenten van 
een Amerikaanse universiteit 
gevraagd wat de redenen zijn 
voor illegaal druggebruik. De tien 
meest geciteerde oorzaken werden 
als labels gebruikt van een matrix. 
Vervolgens werd hen gevraagd of 
zij een causaal verband konden 
leggen tussen de genoemde 
oorzaken van druggebruik. Bij 
voorbeeld: is het waarschijnlijk 
dat pressie van vrienden 
(waardoor druggebruik 
maatschappelijk geaccepteerd 
lijkt) als gevolg heeft dat je de 
confrontatie met problemen niet 
aandurft? De matrix werd 
vervolgens onderworpen aan de 
netwerkanalyse. De respondenten 
waren van mening dat persoon-
lijke aanpassingsproblemen (stress 
en depressie) en de druk van 
vrienden de belangrijkste 
oorzaken zijn. Dit zijn dan ook 
volgens de auteurs de twee 
thema's die centraal moeten staan 
in het jongeren-drugbeleid. 
Met literatuuropgave. 

36 
Reijneveld, S.A., H.N. Plomp 
Methadone Maintenance clients 
in Amsterdam after five years 
The international journal of the 
addictions, 28e jrg., nr. 11993, 
pp. 63-72 

Methadonprogramma's zijn 
ondanks een ervaring van enkele 
decennia nog vaak omstreden, 
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omdat men bang is voor het 
ontstaan van nieuwe verslavingen. 
Het doe van deze programma's is 
om een meer acceptabelelevens-
stijI te creeren zowel voor de 
betrokkene zelf als voor de 
maatschappij. Om na te gaan wat 
de gevolgen van deelname aan 
een methadonprogramma kunnen 
zijn werd onderzoek gedaan via 
mondelinge interviews onder 17 
huidige en 22 vroegere deelnemers 
van Nederlandse, Surinaamse of 
Antilliaanse afkomst, die zich vijf 
jaar eerder hadden laten regi-
streren (Amsterdam, 1987 en 
1989). Uit de resultaten blijkt, dat 
de achtergrondgegevens van beide 
groepen gelijk zijn w.b. leeftijd, 
geslacht, opleiding, vroeger 
druggcbruik ed., maar dat 
vroegere clienten nu minder 
harddrugs en methadon 
gebruiken, beter voor zichzelf 
zorgen en vaker een drugsvrije 
kennissenkring opgebouwd 
hebben. De auteurs veronder-
stellen, dat de vroegere clienten de 
meer georganiseerden waren en 
dat er bepaalde groepen zijn, die 
meer van het systeem profiteren. 
Zij concluderen verder, dat een 
drugsvrij sociaal netwerk voor de 
(ex)verslaafde een belangrijke 
steun kan zijn. 
Met literatuuropgave. 
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doekshaven 100, 's-Gravenhage, 
tel. 070-370 65 53/54. 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
redactie. 
JV5, juli 1993: Politie na de 
reorganisatie 
JV6, augustus 1993: Softdrugs 
JV7, september 1993: 
Onderzoeknummer 
JV8, oktober 1993: Strafvordering 

Congressen 

Het gaat goed/slecht met de 
jeugd 
De redactie van Jeugd en 

Samenleving heeft naar aanleiding 
van het verschijnen van twee 
rapporten (T.F.M. Ter Bogt en 
C.S. van Praag, Jongeren op de 
drempel van de jaren negentig; 
R.F.W. Diekstra (red.), Jeugd in 
ontwikkeling) het initiatief 

genomen tot de organisatie van 
een debat dat tot doel heeft er 
zorg voor te dragen dat weten-
schappers kennis nemen van de 
publikaties, dat de gepubliceerde 
bevindingen kritisch worden 
beoordeeld en dat er een overzicht 
kan worden verkregen van de 
relevante inzichten in Nederland 
over de jeugd. Het ochtendpro-
gramma bestaat uit verschillende 
lezingen en het middagpro-
gramma uit werkgroepen 
(Intergenerationale mobiliteit; 
Gezin en overheid; Jeugd als 
generatie; Ontwikkelingscondities; 
Overgang van lezen naar kijken; 
Seksespecifieke levensontwerpen 
van jongeren; Interdisciplinaire 
jeugdwetenschappen). 
Datum: 17 juni 1993, 09.30u. 
Plaats: Faculteit der sociale 
wetenschappen, Pieter de la 
Courtgebouw, Wassenaarseweg 
52, Leiden 
Inlichtingen: Jeugd en samen-
leving, tel.: 033-651304. 

Derde forum alcohol en drugs 
onderzoek 
Het forum wordt georganiseerd 

door het Nederlands Instituut 
voor Alcohol en Drugs (NIAD), 
het Tijdschrift voor Alcohol, 
Drugs en andere psychotrope 
stoVen (TADP) en de Vakgroep 
medische sociologie van de 
Rijksuniversiteit Limburg. Het 
FADO is het nationale platform 
voor de presentatie van 
onderzoek op het gebied van 
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alcohol en drugs. Tijdens het 
forum kunnen onderzoeken 
geprcsenteerd worden en kan men 
zich op de hoogte stellen van wat 
Cr op dit gebied in Nederland en 
Vlaanderen gaande is. Doelen van 
het forum zijn: uitwisseling van 
kennis, ervaring en resultaten van 
lopend recent afgesloten 
onderzoek; stimuleren van de 
toegankelijkheid van onderzoeks-
resultaten; uitwisselen van kennis 
en ervaring over nieuwe en 
bestaande onderzoeksinstru-
menten; stimuleren van de 
discussie over relevante probleem-
stellingen; volgen van ontwikke-
lingen in onderzoek; stimuleren 
van de discussie over toepassings-
mogelijkheden van onderzoek. De 
sluitingsdatum voor het indienen 
van abstracts is 15 juni 1993. 
Aangemoedigd worden papers 
rond de thema's Jongcren en het 
gebruik van middelen en Drugs en 
detentie. 
Datum: 4 november 1993, 09.30u. 
Pleats: Congrescentrum De 
Eenhoorn, tegenover het Centraal 
Station te Amersfoort 
Inlichtingen: NIAD-afdeling 
onderzoek?FADO, Postbus 725, 
3500 AS Utrecht. 

De WODC -rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt ecn beperkte 
oplage van de rapporten 
kostcloos verspreid onder functio-
narissen. werkgroepen en instel-
lingen binnen en buiten het 
Ministerie van Justitie. Dit 
gebeurt aan de hand van een 
verzendlijst die afhankelijk van 
het onderwerp van het rapport 
opgesteld wordt. 

Vanaf 1 januari 1989 worden 
de rapporten in de reeks 
Onderzoek en Beleid uitgegeven  

door Gouda Quint BV. Rapporten 
die nã deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstel-
lenden, die niet voor een 
kosteloos rapport in aanmerking 
komen, te bestellen bij Gouda 
Quint BV, postbus 1148, 
6801 MK Arnhem, 
telefoon: 085-45 47 62. De 
WODC-rapporten, verschenen in 
1988 en daarvoor, zijn te bestellen 
bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de in 1991, 1992 
en 1993 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 
Politic en milleuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, NI., W. Polder 
Achtergronden van delinquent 
get/rag ander Jongens uit etnische 
minderheden II 
1991, WODC 107 
Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek 
van een grootschalige voorlich-
tingseampagne en studie near de 
(on)mogelijkheden van 
voorlichting 
1991, WODC 108 
Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Criminaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluate van een 
project poor Marokkaanse 
jongeren 
1991, WODC 109 
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Werff, C. van der, M.W. Bol 
m.v.v. B.J.W. Docter-Schamhardt 
Net gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 
Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grond van de 
Wet Bestuursaansprakeijkheid bij 
Faillisement 
1991, WODC 111 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek; de 
effectmeting 
1991, WODC 112 
Kruissink, M. m.m.v. R.F. 
Kouwenberg 
Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een onderzoek bij politic en 
just itie 
1991, WODC 113 
Boendermaker, L., M.S. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 
Grapendaal, M., Ed. Leuw en 
J.M. Nelen 
De economic van het drugsbestaan; 
criminaliteit als expressie van 
levensstijl en loopbaan 
1991, WODC 115 
Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
Polder, W., F.J.C. van 
Vlaardingen 
Preventiestrategicen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
Laan, P.H. van der, 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 leeftijd van 
12 tot 17 jaar 
1992, WODC 118 

Junger-Tas, J., M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugscrimina-
liteit en de just itiele jeugdbe-
scheming: periode 1980-1990 
1992, WODC 119 
Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouwenberg en W. 
Waelen 
Politic, partners en milieu; 
woorden en daden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
1992, WODC 121 
Nelen, J.M., J.J.A. Essers 
Veelvoorkomende criminaliteit op 
de Nederlandse Antillen 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politic en openbaar ministerie 
tegen rassendiscriminatie; over de 
naleving van richtlijnen 
1993, WODC 123 
Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring 
Prestige, professie en waanhoop; 
een onderzoek onder gedetineerde 
overvallers 
1993, WODC 124 

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 1991 en 1992 
verschenen de volgende 
rapporten: 

Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De strafkamer van de Hoge Raad 
in cijfers 1988-1989 
1991, WODC K14 
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Koekelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpunten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete ander reehters, 
Officieren van Just/tie. advocaten 
en coordinatoren dienstverlening 
naar eventuele knelpunten bij de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC K15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Duits drugstoerisme; een veldon-
derzoek onder Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC 1(16 
Beenakkers, E.M.T. 
Aandaeht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
1991, WODC 1(17 
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers 
Affiandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure: evaluatie van 
een Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evaluatic van een 
experiment 
1991, WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de aerkomst 
yan gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC, 1(20 
Wiebrens, C.J., M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van een 
outputleffictrapportage van de 
politic 
1992, WODC 1(21 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Hoe svorden 	zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Srafreehtelijke dading 
1992, WODC K23 
Veerman, G.J. m.m.v. 
G.J. Paufides 
Over jaarverslagen en weiseva-
Inoue 
1992, WODC, 1(24 
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Doornhein, 
Een eigen rechtsgang voor minder-
jarigen 
1992, WODC, K25 
Spaans, E.C. 
'I Nieuwe Lloyd 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ots en (Indere, maatregelen van 
kinderbescherming 
1993, WODC, 1(27 
Netburg, C.J. van 
Terbeschikkingstelling (van de 
regering); geannoteerde 
bibliografie 1986 thn fun! 1992 
1992, WODC, literatuurrapport 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(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 
anderzins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. Het 
verlenen van toestemming tot 
publikatie in dit tijdschrift houdt 
in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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