
jaargang 19 juli 

De P*L ITIE na 
de reorganisatie 



Colofon 
Justinele Verkenningen is een 
gezamenlijke uitgave van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum van het 
Ministerie van Justitie en Gouda 
Quint BV. Het tijdschrift 
verschijnt negen keer per jaar. 

Redactieraad 
dr. M.M.J. Aalberts 
drs. R.B.P. Hesseling 
dr. J. Horn 
dr. J. Junger-Tas 
dr. A. Klijn 
drs. Ed. Leuw 
drs. C.J. Wiebrens 

Redactie 
dr. C.J.C. Rutenfrans 
drs. J.C.J. RouteIlier 
mr. P.B.A. ter Veer 

Redactieadres 
Ministerie van Justitie, WODC 
Redactie Justitiele Verkenningen 
Postbus 20301 
2500 EH 's-Gravenhage 
Fax: 070-370 79 02 
Tel: 070-370 71 47 

WODC-documentatie 
Inlichtingen: 070-370 65 53/66 56 
(mr. E.M.T. Beenakkers, C.J. van 
Netburg en P. van Rossem). 

Abonnementen 
Justinele Verkenningen wordt 
gratis verspreid onder personen 
en instellingen die beleidsmatig 
werkzaam zijn ten behoeve van 
het Ministerie van Justitie. 
Degenen die in aanmerking 
denken te komen voor cen gratis 
abonnement kunnen zich 
uitsluitend schriftclijk wenden tot 
bovenstaand redactieadres. 
Andere belangstellenden kunnen 
zich tegen betaling abonneren. Zij 
dienen zich te wenden tot: 
Uitgeverij Gouda Quint BY 
Postbus 1148 
6801 MK Arnhem 
tel: 085-45 47 62 

Administratie en adreswijzigingen 
De abonnementenadministratie 
wordt verzorgd door: 
Librcsso BY 
Postbus 23 
7400 GA Deventer 
tel: 05700-3 31 55 
Adreswijzigingen kunnen worden 
doorgegeven door het adres-
strookje toe te zenden aan 
Libresso. 

Beeindiging abonnement 
Betaaldc abonnementen kunnen 
tot uiterlijk 31 december van het 
lopende abonnementsjaar worden 
opgezegd. Bij niet tijdige 
opzegging wordt het abonnement 
automatisch voor een jaar 
verlengd. Gratis abonnementen 
kunnen desgevraagd te alien tijde 
beeindigd worden. 

Abonnementsprijs 
De abonnementsprijs bedraagt 
f 80,— per jaar; studenten-abonne-
menten f 64,— per jaar (gedurende 
maximaal vijf jaar). Betaling 
geschiedt bij voorkeur met de te 
ontvangen stortings-acceptgiro-
kaarten. 

Nabestellingen 
Losse nummers kunnen worden 
nabesteld bij Libresso of 
Uitgeverij Gouda Quint (bij meer 
dan dertig exemplaren). De prijs 
van losse nummers bedraagt 
f 13,— (exclusief verzendkosten). 

Ontwerp en drukwerk 

SDU 

ISSN: 0167-5850 

Opnarne van een artikel in dit 
tijdschrift betekent niet dat de 
inhoud ervan het standpunt van de 
Minister van Justitie weergeeft. 



Inhoud 

5 	Voorwoord 

7 	mr. C. van Steenderen 
De verhouding tussen het openbaar ministerie en 
de regionale politie 

24 	dr. J. Horn 
Probleemgerichte aanpak van onveiligheid; 
knelpunten en oplossingen 

51 	dr. G.J.N. Bruinsma, drs. E.R. Kleemans en drs. 
L. Kroes 
Politie en bevolking; tussen klantgerichtheid en 
het dictaat van bevolkingsenquetes 

70 	mr. J. Wiarda 
Om de kwaliteit van de politiezorg; de reorgani-
satie van de politie en de burger 

79 	Summaries 

82 	Literatuuroverzicht 
82 	Algemeen 
86 	Strafrecht en strafrechtspleging 
92 	Criminologie 
96 	Gevangeniswezen/tbs 
97 	Jeugdbescherming en -delinquentie 
97 	Politie 
100 	Slachtofferstudies 

102 	Boeken/rapporten 

104 	Mededelingen 



Voorwoord 

Vanwege de grote reikwijdte en complexiteit van de 
reorganisatie van de politie, wijdt Just itiele 
Verkenningen twee afleveringen aan deze operatie. In 
het vorige nummer (JV 4) zijn de verschillende 
aspecten van de reorganisatie zelf aan de orde 
gekomen. In dit nummer staan de consequenties van 
de reorganisatie centraal. Aandacht wordt besteed aan 
veranderingen in de verhouding tussen de politie 
enerzijds en het openbaar ministerie en de burger 
anderzijds en aan de noodzakelijke vernieuwing van 
inhoud en aanpak van het politiewerk. 

Het nummer wordt geopend met een bijdrage van 
C. van Steenderen over de plaats van het openbaar 
ministerie in het nieuwe politiebestel. Evenals in de 
oude Politiewet, staat de politie onder het gezag van 
de officier van justitie indien zij optreedt ter strafrech-
telijke handhaving van de rechtsorde. In de nieuwe 
Politiewet heeft het O.M. bovendien een sterke 
invloed gekregen op het bestuur en het beheer van de 
politie. De auteur acht voor een optimale benutting 
van deze nieuwe bevoegdheden `een wezenlijke veran-
dering van de cultuur en daarmee van de mentaliteit 
van het O.M. nodig'. Daarnaast wijst Van Steenderen 
erop dat het O.M. zijn uitgebreide taken niet zal 
kunnen vervullen zonder `een eigen directie'. `Aan het 
hoofd van die directie zal een directeur moeten 
staan die de procureurs-generaal organisatorisch en 
hierarchisch samenbindt.' 

J. Horn schrijft dat de reorganisatie van de politie 
een unieke kans biedt op het doorvoeren van een 
drastische herorientatie op aanpak en inhoud van het 
politiewerk. De klassieke politiezorg, gekenmerkt 
door een reactieve, symptoomgerichte benadering, 
moet plaatsmaken voor een probleemgerichte 
benadering van onveiligheid, waarbij de problemen 
die ten grondslag liggen aan criminaliteit worden 
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opgespoord en opgelost. De auteur schetst het model 
voor een dergelijke aanpak en de problemen die 
uitvoering ervan in de weg staan. Hij concludeert dat 
de voorwaarden voor een probleemgerichte aanpak 
van onveiligheid in de nieuwe regionale korpsen 
slechts ten dele zijn vervuld. Om op alle onderdelen 
van het gepresenteerde model verbeteringen te reali-
seren, zijn `moed, leiderschap en doorzettingsver-
mogen' nodig en moet het bevoegd gezag duidelijk 
maken welke resultaten van de politie worden 
verwacht. 

Het artikel van G. Bruinsma, E. Kleemans en 
L. Kroes is gewijd aan de Politiemonitor: de bevol-
kingsenquete waarmee jaarlijks enkele tienduizenden 
burgers worden ondervraagd over slachtofferschap, 
onveiligheidsgevoelens, aangiftegedrag en het functio-
neren van de politic. Inhoud en functies, mogelijk-
heden en beperkingen van de monitor worden 
beschreven. De auteurs menen dat de monitor in 
verschillende fasen van de beleidcyclus van de politic 
een rol kan spelen als correctie op de beeldvorming 
over onveiligheid en politieoptreden. Zij concluderen 
dat de gegevens van de Politiemonitor een belangrijk 
hulpmiddel kunnen vormen voor het sturen van 
politiezorg, maar die sturing en de democratische 
controle daarop niet kan en mag vervangen. 

De Utrechtse korpschef J. Wiarda schrijft dat de 
burger geen boodschap heeft aan de reorganisatie. 
Deze betekent immers een schaalvergroting en is 
daarom meer gericht op de bestrijding van de georga-
niseerde misdaad dan van de vormen van criminaliteit 
waarmee de burger wordt geconfronteerd. Wiarda wil 
dat de overheid haar geloofwaardigheid vergroot door 
bepaalde strafbaarstellingen terug te dringen (drugs, 
uitkeringsfraude, EG-fraude) en de wezenlijke normen 
strakker te handhaven. Hij waarschuwt tegen verder-
gaande versoepeling van arbeidsvoorwaarden van de 
politic en pleit voor een centraal produktiviteitscon-
tract `inhoudende dat produktiviteitsverbetering voor 
tenminste de helft ten goede komt aan de burgers'. 
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De verhouding tussen het 

openbaar ministerie en de 

regionale politie 

mr. C. Van Steenderen* 

Inleiding 

De afgelopen twee decennia heeft de criminaliteit in 
Nederland een zeer aanmerkelijke stijging te zien 
gegeven. Deze stijging was op zichzelf niet typisch 
voor Nederland, maar de mate waarin zij zich 
voordeed was dat wel. Daarbij komt dat het lang 
duurde voor zij werd onderkend en nog langer voor 
zij als probleem werd erkend. Deze erkenning liet op 
zich wachten doordat in de jaren zeventig het klimaat 
in de politiek, en overigens ook binnen het spraakma-
kende deel van de samenleving, zodanig was dat enig 
begrip voor delinquent gedrag van vooruitstre-
vendheid getuigde. 

Het instrumentarium om de toename van de crimi-
naliteit op te vangen, groeide — zeker toen — niet in 
hetzelfde tempo als de criminaliteit zelf. Bovendien 
onttrok zich de toename van de georganiseerde crimi-
naliteit aanvankelijk aan de aandacht van politie en 
O.M. De oorzaak daarvan lag ten dele in het feit dat 
deze vorm van misdaad, buiten de afrekeningen onder 
elkaar, weinig of geen direct aanwijsbare slachtoffers 
maakt. 

Toen de maatschappelijke onrust over de omvang 
van de criminaliteit politiek relevante dimensies begon 
aan te nemen, stond het strafrechtelijk apparaat op 
grote achterstand. Uiteraard werd toen gepoogd met 
meer mensen, materieel en gebouwelijke voorzieningen 
(cellen) de achterstand in te halen. Maar gaandeweg 
ontstond het besef, bij de politie eerder dan bij het 
0.M., dat de problemen niet alleen op die gebieden 
lagen. 

* De auteur is oud-hoofdofficier van justitie te Amsterdam. 
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De politic 

Reeds in de jaren zeventig waren er mensen bij de 
politic die beseften dat alleen de groei van personele 
en materiele capaciteit onvoldoende zou zijn om de 
wassende problematiek van de criminaliteit het hoofd 
te bieden (Projectgroep Organisatie Structuren, 1977). 
De lokale organisatie en werkwijze vroegen om een 
herwaardering. Niet verwacht mocht worden dat de 
veelheid van problemen die in de komende tijd op de 
politic zou afkomen, zou kunnen worden opgevangen 
door centralistisch opgebouwde en in steeds meer 
specialismen gecompartimentaliseerde politiekorpsen. 

Aldus werd in de jaren tachtig een belangrijk aantal 
politiekorpsen gereorganiseerd, meer of minder 
drastisch al naargelang hun eigen aard of het karakter 
van de gemeente die zij dienden. De sterk gecentrali-
seerde organisatievorm werd verlaten voor een wijkge-
bonden werkwijze. De politiefunctie werd vergaand 
gedespecialiseerd en goeddeels ondergebracht in 
wijkteams om daar in 'generale taakstelling' als 'basis-
politiezorg' te worden vervuld. Over voornemens en 
voortgang bij deze reorganisatie werd het lokale O.M. 
gewoonlijk wel ginformeerd, maar het heeft daarop 
niet of nauwelijks een invloed gehad waarmee 
wezenlijk rekening werd gehouden. 

Voor de zichtbaarheid en het aanzien van de politic 
in de buurt en voor de bestrijding van de veel voorko-
mende criminaliteit heeft dit concept van politiezorg 
zeker zijn verdiensten. Voorlopig evenwel heeft deze 
interne politiereorganisatie tevens een ernstig verlies 
aan recherchekwaliteit tengevolge, hetgeen het O.M. 
handen vol werk bezorgt. 

Even tekenend voor de verhoudingen tot nu toe 
binnen het strafrechtelijk bedrijf als de geringe invloed 
van het O.M. op de lokale reorganisatie van de 
politic, is de vanzelfsprekendheid waarmee de politic 
dit kwaliteitsverlies van de eigen organisatie tegemoet-
treedt en de houding van het O.M. dat dit, zo goed en 
zo kwaad als het gaat, probeert op te vangen. Het 
behoeft weinig uitleg dat met deze gang van zaken een 
van de redenen is gegeven voor de binnen het O.M. 
levende wens tot invloed op het beheer van de politic, 
een wens die reeds aan het begin van de jaren tachtig 
steeds duidelijker vorm begon te krijgen. 

Mn een verbetering van de bestrijding van de zware 
en de georganiseerde criminaliteit, die overigens vaak 
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in elkaars verlengde liggen, droeg die interne politiere-
organisatie niet bij. Voor de bestrijding van deze 
vormen van criminaliteit zijn teams nodig, waarin 
hoogwaardige specialismen zijn gebundeld, die 
kunnen beschikken over geavanceerde apparatuur en 
die gedurende lange tijd, zonodig jarenlang, opera-
tioneel kunnen zijn. Gezien hun aard moeten deze 
teams soms zo groot zijn als een klein gemeentepoli-
tiekorps. Het spreekt voor zichzelf dat de kleine en 
middelgrote gemeentepolitiekorpsen hierin niet 
konden voorzien. Zelfs de grote gemeentepolitie-
korpsen konden dat niet op eigen kracht. 
Samenwerking tussen verschillende korpsen bleek 
meestentijds nodig om zulke teams in het leven te 
roepen, een samenwerking die vaak moeizaam verliep 
omdat het chefs en beheerders van gemeentepolitie-
korpsen geregeld nogal wat moeite bleek te kosten 
over de heining van de eigen gemeente te kijken. 

Het kostte ook het 0.M., onder het gezag waarvan 
die teams opereerden, inordentelijk veel tijd en moeite 
om deze bij elkaar te houden. Een enkele korpschef 
kon — en kan — zo'n team om zeep helpen door, om 
hem of zijn beheerder moverende redenen, zijn man of 
mensen uit het team terug te trekken. Geen gezag van 
een O.M. helpt in zo'n situatie. In feite zouden derge-
lijke door meerdere korpsen bijeengebrachte teams 
dan ook niet vaak tot stand zijn gebracht, als niet het 
0.M., om zelf de `excessieve opsporingskosten' van 
dergelijke teams te kunnen financieren, ten laste van 
het politiebudget jaarlijks de beschikking had 
gekregen over het op het totaal van dat budget 
bijzonder geringe bedrag van nog net geen veertien 
miljoen gulden, de zogeheten BOP-gelden. Het mag 
verbazing wekken dat deze cigarillo uit eigen kist de 
politie vele malen tot samenwerking in interlokale 
teams heeft gebracht waartoe zij daarzonder niet 
kwam. En ook deze geschiedenis laat zien dat de wens 
van het O.M. tot het uitoefenen van invloed op het 
beheer van de politie niet zonder grond was. 

Aldus lagen er zowel bestuurlijke als justitiele 
argumenten op tafel voor een reorganisatie van de 
politie die veel verder zou gaan dan waarmee zij zelf 
al bezig was: argumenten voor een geheel nieuw 
politiebestel. De regeringsnota van februari 1990 Een 
nieuw politiebestel voor de juren '90 was er dan ook 
duidelijk over dat 'met een verbrokkeld, ondoelmatig 
en in verhouding kostbaar politie-apparaat geen 
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passend antwoord valt te geven op de toenemend 
bovenlokaal georganiseerde criminaliteit die oak in 
zwaarte sterk groeit' en dat `zonder een belangrijke 
schaalvergroting en verbetering van de bedrijfsvoering 
de kosten verbonden aan een relatief duur en niet zo 
effectief politie-apparaat als wenselijk ware, op 
termijn onbeheersbaar zullen warden'. 

Reorganisatie van het politiebestel 

Hoewel na de jarenlange discussies een verandering 
van het politiebestel te verwachten was, kwam het 
regeringsvoorstel voor een reorganisatie van de politic 
Loch als een verrassing. Oak de plaats die het O.M. in 
het nieuwe politiebestel was toegedacht, was 
verrassend, wellicht niet zozeer inhoudelijk als wel 
door het feit op zichzelf dat toekenning van bestuurs-
en beheersinvloed aan het O.M. een plaats in het 
voorstel had gekregen. 

In het voorstel voor een nieuwe Politiewet wordt 
Nederland verdeeld in 25 regio's. De regio is rechts-
persoon. ledere regio wordt bestuurd door een 
regionaal college. In dat college hebben de burge-
meesters van de in de regio gelegen gemeenten en de 
hoofdofficier van justitie zitting (art. 22 voorstel 
nieuwe Politiewet). De hoofdofficier van justitie is dus 
medebestuurder. 

In iedere regio is er Con regionaal politiekorps. Het 
beheer over het regionale politiekorps ligt in handen 
van een van de burgemeesters van de regio, die 
daartoe tot korpsbeheerder is benoemd. Deze korps-
beheerder stelt jaarlijks het ontwerp van de organi-
satie, de formatie, de begroting, de jaarrekening en 
het beleidsplan voor het regionale politiekorps op. Hij 
doet dat in overeenstemming met de hoofdofficier van 
justitie (art. 28 voorstel nieuwe Politiewet). 

De hoofdofficier heeft derhalve een niet te 
miskennen invloed op het beheer van het regionale 
politiekorps. Een geschillenregeling die de 
hoofdofficier van justitie kan entameren indien hij niet 
met de korpsbeheerder tot overeenstemming kan 
komen over de opstelling van genoemde stukken of 
indien hij bezwaar heeft tegen de vaststelling van die 
stukken door het regionaal college, versterkt zijn 
positic (artt. 29 en 32 voorstel nieuwe Politiewet). 

Het gezagsdualisme over de politie is gehandhaafd, 
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waarbij de politie onder het gezag van de officier van 
justitie staat indien zij optreedt ter strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde, dan wel taken verricht 
ten dienste van de justitie (art. 13 voorstel nieuwe 
Politiewet). Gezag, beheersinvloed en medebestuur 
zijn drie instrumenten die het O.M. in staat moeten 
stellen om, beter dan voorheen mogelijk was, de 
politie bij de uitoefening van haar justitiele taken aan 
te sturen. Deze instrumenten van het O.M. die zullen 
in nauwe samenhang moeten worden gebruikt. 

Verhelderend is de opvatting van Andersson en 
Veraart (1992, P.  47) dat de beheersfunctie een 
afgeleide is van de gezagsrol: 'de vorm (verdeling van 
verantwoordelijkheden in het beheer) gebruiken om 
de inhoud (het gezag) te versterken'. Zijn bestuurlijke 
bevoegdheid zal het O.M. mede dienen te gebruiken 
om bij zijn bestuurlijke partners begrip en acceptatie 
te bewerkstelligen voor datgene wat het met gezag en 
beheer wenst te bereiken. De twee nieuw verworven 
instrumenten verdienen nadere aandacht. 

Beheer 

Het regionale politiekorps heeft een beheerder: de 
als zodanig benoemde burgemeester. Het O.M. heeft 
geen beheer daarnaast, maar heeft, op grond van het 
bepaalde in art. 28 voorstel nieuwe Politiewet, wel een 
belangrijke invloed op het beheer. De daarvoor veel 
gebruikte term `medebeheer' dekt meer dan de lading. 
Om deze positie enigszins naar behoren waar te 
maken, zal het O.M. zich bijzonder moeten inspannen 
om kennis en inzicht te verwerven in de wijze waarop 
een politiekorps, vooral een groot politiekorps, wordt 
geleid en `gemanaged'. 

Het is dan ook terecht dat de parketten de 
financiele ruimte hebben gekregen om een stafmede-
werker politiezaken aan te stellen. Dat wordt de 
komende jaren een sleutelpositie op de parketten. Van 
daaruit zal in de eerste plaats een verstandhouding 
met de politie moeten worden gekweekt die de weg 
kan bereiden voor een niet door wantrouwen 
verstoorde gegevensuitwisseling. 

— Pro-actief 
Het is van groot belang dat het O.M. zich op de 

arrondissementsparketten reeds in de voorfase van de 
totstandkoming van de diverse beheers- en beleids- 
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stukken beraadt op wat het daarin opgenomen wenst 
te zien. Dat zal niet zozeer gelden voor de financiele 
stukken, al zullen de parketten daar gaandeweg wel 
enige expertise in moeten krijgen, maar wel zeer in het 
bijzonder voor het jaarlijks op te stellen beleidsplan. 
Telkens weer zal het O.M. in het vroege voorjaar, als 
de eerste effecten van het beleidsplan voor dat jaar 
maar nauwelijks (of niet!) zichtbaar worden, moeten 
beginnen met de basis van zijn schets van het 
beleidsplan voor het volgende jaar. 

Daarbij zal het O.M. realiteitszin aan de dag 
moeten leggen en een open oog moeten hebben voor 
de van arrondissement tot arrondissement verschil-
lende haalbaarheid van allerlei wensen, verlangens en 
strevingen. Immers, alleen dan zal het O.M. met zijn 
stukken enige geloofwaardigheid bij de politie kunnen 
verwerven. Botsing met landelijke beleidsplannen en 
landelijke streefcijfers lijkt dan onvermijdelijk. Het 
lokale O.M. hoeft daarvan niet wakker te liggen, mits 
het de eigen stukken maar met een behoorlijke 
analyse kan onderbouwen. 

Het parket zal bij deze exercitie zeker niet moeten 
wachten met in actie te komen tot de politie met enig 
stuk komt. Zo zou het zichzelf in een positie brengen 
waarin het slechts kan reageren op wat al geschreven 
is. Bovendien: hoe later de politie komt met een stuk, 
hoe meer de reactie daarop van het O.M. in de marge 
belandt. Idealiter zal reeds in een vroeg stadium 
overleg moeten plaatsvinden tussen de beleidsmede-
werker politiezaken van het parket en diens tegen-
voeter op het stafbureau van het regionale politie-
korps. De ervaring tot nu toe leert dat op dit punt 
niet veel hoeft te worden verwacht van het bestuur: 
voor het bestuur is de politie nu juist het ambtelijk 
apparaat dat dergelijke stukken voorbereidt. 

— Besluitvorming 
In de Memorie van Toelichting, en ook weer in de 

Nota naar aanleiding van het Eindverslag op het 
voorstel tot een nieuwe Politiewet, wordt het cyclische 
karakter van het besluitvormingsproces in de nieuwe 
Politiewet beaamd. Maar ondanks aandrang daartoe 
vanuit de Kamer hebben de indieners van het 
wetsvoorstel dat (cyclische) besluitvormingsproces niet 
in de wet willen vastleggen. `Wij hebben (...) onder 
meer betoogd', zo zegt de Nota naar aanleiding van 
het Eindverslag, 'dal het in de wet verplichtend 
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voorschrijven van een dergelijke procedure adminis-
tratief zeer bewerkelijk zou zijn zonder dat de garantie 
bestaat dat het beoogde doel, een versterking van de 
(planmatige) invloed van het lokale bestuur, wordt 
gediend.' 

Liever zien de indieners van het wetsvoorstel dat het 
nieuwe politiebestel zich ontwikkelt 'in samenspraak 
en in goed overleg tussen alle betrokkenen'. Anders 
gezegd: het besluitvormingsproces is een cyclisch 
proces, maar hoe nu de verhouding ligt tussen de aan 
dat cyclische proces deelnemende organen en partijen, 
waar in dat besluitvormingsproces het zwaartepunt 
ligt en waar het beginpunt gedacht moet worden, 
wordt overgelaten aan de `betrokkenen'. 

Aangenomen moet worden dat hier dezelfde 
randvoorwaarde geldt die de Memorie van 
Toelichting en de Nota naar aanleiding van het 
Eindverslag stellen bij de toepassing van art. 36 van 
het voorstel voor een nieuwe Politiewet, namelijk `dat 
de eenheid van het regionale korps niet in gevaar mag 
worden gebracht en dat het regionale korps derhalve 
niet zal mogen verwateren tot een soort federatie van 
gemeentelijke onderdelen'. De betekenis van een en 
ander kan aan de hand van de totstandkoming van bij 
voorbeeld het beleidsplan worden geIllustreerd. 

Om het regionale beleidsplan op te stellen dient men 
de beschikking te hebben over gegevens uit alle onder-
delen, wijkteams en districten, onder welke benaming 
dan ook, van het regionale politiekorps. Deze 
gegevens zullen het gehele werkterrein van de politie 
en de resultaten van de inspanningen van die politie-
onderdelen in de voorgaande periode moeten 
bestrijken. Al deze gegevens zullen op dezelfde manier 
moeten worden vastgelegd en verzameld om onderling 
vergelijkbaar te zijn. 

Tevens zullen de in de gemeente of gemeenten 
levende wensen en plannen ten aanzien van de politie 
moeten worden gdnventariseerd. Het bij de tweede 
nota van wijziging voorgestelde derde lid van art. 28 
van de nieuwe Politiewet draagt het regionaal college 
op vast te stellen hoe de gemeenteraden in de regio bij 
de voorbereiding van het regionale beleidsplan 
worden betrokken. Aan de hand van al die gegevens, 
wensen en plannen moet het beleidsplan worden 
opgesteld en vervolgens door het regionale college 
worden vastgesteld. 

Ten slotte zullen in overeenstemming met het 
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regionale beleidsplan de lokale beleidsplannen kunnen 
worden gemaakt van waaruit weer de aanzetten voor 
het beleidsplan voor het volgende jaar zullen komen. 
Lokale beleidsplannen zullen dus moeten worden 
opgesteld aan de hand van het door het regionale 
college vastgestelde regionale beleidsplan. Zou men 
dit proces laten beginnen bij het lokale beleidsplan — 
vele lokale bestuurders zullen daaraan ongetwijfeld de 
voorkeur geven — dan kan al snel de situatie ontstaan 
die de indieners van het wetsvoorstel, gezien de boven 
geciteerde randvoorwaarde, juist willen voorkomen. 
Dan immers heeft het regionale beleidsplan geen 
sturende werking meer. Dan slaat ook art. 36 van het 
voorstel tot een nieuwe Politiewet compleet los van 
zijn regionale ankers. En het O.M. zal van de regen in 
de drup terechtkomen: in plaats van bij de bestrijding 
van de bovenlokale criminaliteit met 148 gemeentepo-
litiekorpsen met een eigen beheerder van doen te 
hebben, zou het O.M. zich dan geconfronteerd zien 
met een veelvoud daarvan. 

Deze hele kwestie heeft natuurlijk duidelijk van 
doen met het feit dat het concept van een in regio's 
georganiseerde politie onmiskenbaar scheluw staat op 
het staatkundig raamwerk van de indeling van 
Nederland in gemeenten. Zo goed en zo kwaad als het 
gaat is het nieuwe politiebestel daar, met bepalingen 
als de artikelen 28 lid 3, 34 lid 3 en 36, op vastge-
spijkerd en wordt voor het dichten van kieren en 
tochtgaten door de wetgever samenspraak, goed 
overleg en gezond verstand aanbevolen. 

Het O.M. zal er verstandig aan doen zich deze 
ingewikkelde situatie goed voor ogen te houden, als 
het zich — en dat zal vaak het geval zijn — met politiele 
beheersproblemen bezighoudt. Het O.M. zal burge-
meesters en gemeenteraden moeten laten merken dat 
het begrip heeft voor de moeite die men daar heeft 
met de democratische inbedding van de politie in het 
nieuwe bestel. Het kan van wijs beleid getuigen het 
bestuur daarin bij tijd en wijle tegemoet te komen. De 
euforie bij het O.M. uit de tijd dat de plannen met 
betrekking tot de reorganisatie van de politie nog 
maar net bekend waren en het O.M. hoopte met de 
toekenning van een rol in beheer en bestuur uit de 
problemen te zijn is, zo valt te hopen, voorbij. De 
ontnuchterende werkelijkheid is, dat het O.M. er een 
paar forse taken bij heeft, terwijI zijn problemen 
nauwelijks minder zijn geworden. 
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Bestuur 

In de afgelopen vijftien jaren heeft het O.M. de 
gelegenheid gekregen om, als deelnemer aan het 
driehoeksoverleg, het functioneren van het bestuur, de 
opstelling van de bestuurder, van dichterbij te 
ervaren. Daar waar kleinschaligheid en navenante 
criminaliteit nog ruimte gaven aan gemoedelijkheid — 
ieder arrondissement kent zulke oases — konden die 
contacten in een aimabele en overigens tot weinig 
verplichtende sfeer worden onderhouden. 

Door de komst van de grote regionale politie-
korpsen en de bestuursverantwoordelijkheid die het 
0.M., in het bijzonder de hoofdofficier van justitie, op 
zich heeft genomen door zitting te nemen in het 
regionaal college, zullen aan de bestuurlijke kwali-
teiten van het O.M. geheel andere eisen dan voorheen 
worden gesteld. De bestuurder is er om jets voor 
elkaar te krijgen. De instelling van de ambtelijke 
professional is hem vreemd en hij is dan ook geneigd 
die ambtenaar volstrekt instrumenteel te benaderen. 
De rechterlijk ambtenaar kan binnen een bestuurlijk 
college niet opereren louter vanuit zijn eigen achter-
grond. Hij zal vertrouwd moeten raken met de binnen 
de overheid dominante cultuur van het bestuur. De 
ontpersoonlij king die bef en toga in de rechtszaal 
moeten bewerkstelligen, werkt in driehoek en 
regionaal college volstrekt niet. 

Als het O.M. in bestuurlijke gremia invloed wil 
verwerven, zal het de medespelers moeten kennen en 
zelf gekend moeten worden. Het O.M. zal derhalve 
het belang van netwerkvorming moeten leren onder-
kennen. Het feit dat veel burgemeesters met de komst 
van de regionale politie naar hun gevoel op grotere 
afstand van hun politie zijn komen te staan, vraagt 
van het O.M. grote aandacht voor het lokale- of 
districtelijke driehoeksoverleg. Betrokkenheid van het 
O.M. bij wat er lokaal speelt, niet alleen wat betreft 
de strikt eigen taakopdracht, de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde, maar ook met 
betrekking tot andere problemen in de gemeente of 
het district, zal de positie van het O.M. in de lokale-
of districtsdriehoek sterker maken. 

In het regionaal college zal het O.M. voor een 
belangrijk deel de winst moeten boeken die het nieuwe 
politiebestel hem biedt. Daar zal de hoofdofficier van 
justitie jaarlijks samen met de korpsbeheerder (en de 
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korpschef!) het beleidsplan en alle andere stukken, bij 
de voorbereiding waarvan hij en zijn parket betrokken 
zijn geweest, zo ongeschonden mogelijk door de 
besprekingen moeten zien te loodsen. Daarbij zal het 
hem bijzonder helpen als hij met de diverse burge-
meesters een goede verstandhouding heeft weten op te 
bouwen en als de bestuurders, in plaats van hem 
instrumenteel te benaderen, de hoofdofficier als een 
natuurlijke partner in de bestrijding van de onvei-
ligheid binnen hun gemeenten beschouwen. 

En als dat eenmaal zover is, dan kunnen wellicht 
ook taboes, die nu liggen op het spreken over 
aspecten van het functioneren van de politie, worden 
doorbroken. Want Felix en Maassen (1991) hadden 
geen ongelijk met hun opmerking dat lokale 
bestuurders overwegend nog steeds denken dat er te 
weinig politie is. Nu hoeft het O.M. het daarover niet 
overal en in ieder opzicht met die lokale bestuurders 
oneens te zijn, maar de vraag hoeveel te weinig, krijgt 
lokaal minder kritische aandacht dan zij verdient. 

Het G.M. en de regionale politic 

Het O.M. krijgt nu te maken met touter grote 
korpsen, zij het dat er korpsen tussen zitten wier 
verhoudingsgewijs geringe formaat reeds onmiddellijk 
doet twijfelen aan bun vermogen om aan de doelstel-
lingen, die aan de reorganisatie ten grondslag heten te 
liggen, te voldoen. 

Grote korpsen doen zoals grote korpsen zijn: groot. 
Wie groot is, heeft veel. Wie veel heeft: is machtig. 
Wie machtig is, laat dat merken, hoe goed dat ook is 
bedoeld. Voor de parketten die al gewend waren om 
met grote korpsen om te gaan, hoeft er wat dit betreft 
niet veel te veranderen. Voor de andere parketten kan 
er in dit opzicht wel degelijk wat veranderen, maar 
dat hoeft niet meteen al duidelijk te blijken. 

De grote politiekorpsen, zich bewust van hun eigen 
sterke positie, zullen niet, in ieder geval minder dan 
vroeger, alleen al op basis van het gezag van het O.M. 
geneigd zijn deszelfs opvattingen en wensen tot richt-
snoer van eigen beleid en handelen te maken. Maar 
daarvoor heeft het O.M. als afgeleide van dat gezag 
nu een beduidende invloed op het beheer gekregen. 
Het O.M. zal, het is boven al opgemerkt, grote inves-
teringen in het beheer moeten doen. Door een goede 
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voorbereiding (pro-aktief) van zijn aandeel in de 
jaarlijkse planning en een diligent loodsen daarvan 
door de diverse besprekingsronden, die moeten leiden 
naar de vaststelling van het jaarlijkse beleidsplan en 
andere stukken, moet het O.M. de ruimte maken die 
nodig is voor een goede justitiele taakvervulling door 
de politie. Aansturen van de politie zal derhalve in 
belangrijke mate middels de jaarlijkse planning 
gestalte moeten krijgen. 

In de bilaterale contacten met de politie en in de 
driehoeken kan het O.M. voor wat betreft de 
uitvoering de vinger aan de pols houden. In dit 
verband moge gewezen worden op het belang van het 
in artikel 27 van het voorstel tot een nieuwe Politiewet 
nieuw gecreeerde overleg tussen korpsbeheerder, 
hoofdofficier van justitie en korpschef over het beheer 
van het regionale politiekorps. Dit is geen driehoeks-
overleg (het in de persoon zelfde drietal kan elkaar 
ook in het klassieke driehoeksoverleg treffen, maar 
dan ligt er een andere, lokaal-gemeentelijke agenda op 
tafel). 

Het belang van dit beheersoverleg in de voorberei-
dingsfase van de jaarplannen spreekt voor zichzelf. 
Thans valt nog niet te voorzien of de korpsbeheerder 
— die wel meer aan zijn hoofd heeft — en de korpschef 
in de rest van het jaar veel behoefte aan dit beheers-
overleg zullen hebben. Voor de hoofdofficier van 
justitie is het in ieder geval een goede gelegenheid om 
de mate waarin en de wijze waarop de politie zich aan 
de jaarplannen houdt, door het jaar heen op de 
agenda te houden. Dat de wet een regelmatig overleg 
voorschrijft helpt hem daarbij. 

Alle planning van de wereld neemt niet weg dat de 
politie een groot deel van haar tijd bezig is met 
reageren op gebeurtenissen waarvan niemand wit dat 
zij deze zal negeren. Maar ook dan kan een goede, 
ook bestuurlijk gedragen planning haar waarde 
bewijzen als de politie daaraan de sturing kan 
ontlenen voor haar beslissing om aan de ene gebeur-
tenis meer aandacht te geven dan aan de andere. Het 
geeft het O.M. (en het bestuur) bovendien een kader 
voor discussie met de politie over haar functioneren. 

Naast dit planningskader, dat van betrekkelijk 
recente datum is, blijft de klassieke relatie tussen het 
O.M. en de politie onverkort bestaan. In de onvoor-
spelbaarheid van het dagelijks crimineel gebeuren 
blijft de politie onder het gezag van het O.M. haar 
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werk doen. Nu de politiekorpsen groter zijn 
geworden, is een vrijmoediger optreden tegenover het 
O.M. met meer bewustzijn van gelijkwaardigheid te 
verwachten. Dat heeft eerder goede dan slechte 
kanten en hoeft niets te zeggen over de acceptatie 
door de politic van het gezag van het O.M. of over de 
mate waarin de politic zich nog lets van het O.M. zal 
aantrekken. Een klein korps kan het O.M. op dat 
punt minstens zoveel hoofdbrekens bezorgen als een 
groot korps. 

Het O.M. zal zijn gezag echter niet meer middels 
het machtswoord tot gelding kunnen brengen. Dat is 
overigens al langer zo. Het 0.1W zal bereid moeten 
zijn om, in een lang niet altijd gemakkelijk proces van 
overleg en overreding, de politic het spoor van zijn 
beleid te laten volgen. Het zal ook bereid moeten zijn 
zich door de politic van de juistheid van het tegendeel 
te laten overtuigen. Aldus blijft het gezag van het 
O.M. overeind, niet in de eerste plaats als 
uitgangspunt, maar vooral als fundament en sluitstuk 
van zijn relatie met de politic. 

Wat het 0.M. evenwel zorgen zal baren met 
betrekking tot de aanstuurbaarheid van de politic en 
haar acceptatie van het gezag van het 0.M., is niet 
wat er de laatste jaren allemaal verandert bij de 
politic, maar wat er ondanks al die reorganisaties juist 
niet verandert: de cultuur van de politic op de 
werkvloer. Beschermd door een sterke rechtspositie is 
die tot nu toe in belangrijke mate resistent gebleken 
tegen verandering van inzicht bij de korpsleiding. Het 
zijn alleen de allersterksten in het politiekader die zich 
daarin met een eigen, vernieuwende instelling staande 
weten te houden. 

Ook op dit punt werkt de vergroting van de politie-
korpsen averechts: hoe groter het korps, hoe groter de 
afstand al gauw is tussen leiding en werkvloer. Aan de 
oplossing van dit probleem komt het O.M. niet te pas, 
maar staat het machteloos langs de zijlijn. 

Het openbaar ministerie 

Binnen de overheid was het de politic die als eerste 
de gevolgen van de snel toenemende criminaliteit 
ervoer. Dit noopte haar reeds in de jaren zeventig 
over haar organisatie en werkwijze na te denken. Het 
O.M. kon zich, in de luwte van de in dat decennium 
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in de politiek levende opvattingen over criminaliteit, 
veroorloven nog geruime tijd op de oude voet door te 
gaan. Wel ging het O.M. in de jaren zeventig aan de 
slag Met het bouwen van een stelsel van interne 
overlegstructuren dat weliswaar gaandeweg tot onhan-
teerbare proporties uitdijde, maar de grote verdienste 
had dat het voor het eerst leden van verschillende 
parketten, meestal ressortsgewijs gegroepeerd, in 
gericht zakelijk contact bijeenbracht. 

Het was ook het decennium waarin de eerste vervol-
gingsrichtlijnen tot stand werden gebracht. Deze 
waren een gevolg van de groeiende onvrede, hoofdza-
kelijk buiten de zittende en staande magistratuur, over 
de bizarre verschillen in eis en straf tussen soms aan 
elkaar grenzende arrondissementen. Ondanks de 
betrekkelijk eenvoudige toepasbaarheid van die richt-
lijnen, hadden zij niet het unificerend effect dat ervan 
verwacht werd, vooral doordat, vanwege de cultuur 
van vrijblijvendheid binnen het 0.M., de individuele 
officieren van justitie zich niet wezenlijk verplicht 
voelden hen werkelijk na te leven. Wel werd het O.M. 
door de richtlijnen voor het eerst geconfronteerd met 
de effecten van de eigen cultuur. Het trok er zich 
echter in het begin niet zo veel van aan. De eigen 
geloofwaardigheid stond nog niet op het spel. 

Dat werd snel anders toen het strafrechtelijk 
apparaat het wassende getal steeds zwaardere 
strafbare feiten en het daaruit — aanvankelijk 
ongestuurd — voortvloeiende aantal strafzaken niet 
meer aankon. De politie wist de goegemeente er snel 
van te overtuigen dat zij te weinig mensen had, 
capaciteitsgebrek bij de rechter leverde niet daar, 
maar bij het O.M. stapels onafgedane zaken op en het 
celgebrek zadelde het O.M. op met de verantwoorde-
lijkheid voor een `wegzendbeleid' van voorlopig 
gehechte verdachten waarin het door onervarenheid 
aanvankelijk niet altijd een gelukkige hand had. 

Spoedig werd het O.M. zich pijnlijk bewust van zijn 
nieuwe situatie: van een orgaan dat zich er grosso 
modo toe beperkte de uit hoofde van zijn gezag door 
de politie opgemaakte processen-verbaal tot hapklare 
zaken voor de rechter te verwerken en daar te presen-
teren, groeide het als gevolg van zijn verantwoorde-
lijkheid voor de opsporing en vervolging van strafbare 
feiten en mitsdien van zijn schakelfunctie binnen het 
strafrechtelijk apparaat uit tot de manager van de 
zakenstroom binnen dat op alle onderdelen onderbe- 
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zette apparaat. Noch materieel, noch door personele 
bezetting, maar allerbelangrijkst, noch door de 
cultuur binnen zijn organisatie was het 0.M. 
voldoende op deze taak berekend. 

Binnen zijn relevante omgeving heeft het O.M. met 
een aantal invariabelen te maken. Het bestuur is 
dominant. Noch politic, noch zittende magistratuur 
zien voorshands enige aanleiding of mogelijkheid bun 
cultuur aan de zich wijzigende omstandigheden aan te 
passen. Het zijn alle, door omvang of onafhanke-
lijkheid, door het O.M. op dat stuk niet te 
beInvloeden blokken. 

In een tijd waarin weinig in beweging was kon het 
O.M. zich veroorloven er een wat excentrieke cultuur 
op na te houden die gestoeld was op een overwegende 
aandacht voor het professioneel magistratelijke 
functioneren. Maar juist door zijn spilfunctie — zijn 
schakelfunctie in het zwaar belaste strafrechtelijke 
apparaat samen met zijn nieuwe taken in de regionale 
politie-organisatie — kan het O.M. zich zoiets niet 
meer veroorloven. Wil het O.M. zijn functies 
waarmaken, dan zal het van een los verband van 
professionals — het is al vaak gezegd — tot een profes-
sionele organisatie moeten uitgroeien. Daarvoor is een 
wezenlijke verandering van de cultuur en daarmee van 
de mentaliteit binnen het O.M. nodig. In het O.M. is 
men in steeds bredere kring van deze noodzaak 
overtuigd. Ook het beleidsplan Strafrecht met beleid 
gewaagt van de noodzaak van verandering van 
cultuur en instelling. 

Aanstuurbaarheid en aansturing 

Met het project Versterking 0.M., energiek 
getrokken door de Stuurgroep Versterking 0.M., wil 
men binnen het O.M. de nodige veranderingen 
bewerkstelligen. 'Het project Versterking 0.M. heeft 
het primaire doe het O.M. te maken tot een 
aanstuurbare organisatie, die zelfstandig in staat is op 
flexibele wijze in te spelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen en daarop gebaseerd beleid uit te 
voeren' schrijven Veldhuizen en Van der Boor (1992). 

Aanstuurbaarheid in het O.M. is een begrip dat 
besloten ligt in de noodzakelijkheid tot verandering 
van cultuur en mentaliteit of instelling. Dat betekent 
in ieder geval dat de cultuur van vrijblijvendheid 
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binnen het O.M. verlaten zal moeten worden. Dat 
veronderstelt dat vastgesteld beleid op de parketten 
conscientieus wordt uitgevoerd. Dat is wat met de 
genoemde doelstelling moet zijn bedoeld, want in 
verdergaande zin heeft de Stuurgroep Versterking 
O.M. zich op dit stuk niet gemanifesteerd. 

Maar naast het vraagstuk van de aanstuurbaarheid 
ligt de problematiek van de aansturing, een proble-
matiek die, vooral nu de eisen die aan het O.M. 
worden gesteld zoveel zwaarder zijn geworden, steeds 
weer de aandacht blijft vragen: wie of wat stuurt het 
O.M. als orgaan eigenlijk aan...? 

Vooropgesteld zij dat de positionering van het O.M. 
binnen het staatsrechtelijk bestel als `gens du roi' (zie 
Stolwijk, 1992, P.  33 e.v.) niet wezenlijk voor discussie 
vatbaar is. Het O.M. is geen onafhankelijk staats-
orgaan, maar ook geen departementale buitendienst. 
Anders valt ook niet te verklaren waarvoor de 
bepaling van art. 5 RO nodig was en voor de 
gewenste justitiele aansturing niet met de normale 
ambtelijk hierarchische verhoudingen volstaan kon 
worden (zie Schalken, 1991, p. 182, die het O.M. een 
marge van onafhankelijkheid toeschrijft). 

Voor een staatsorgaan dat een belangrijke plaats 
inneemt in de bestrijding van de criminaliteit — op het 
ogenblik een item met hoge prioriteit op de politieke 
agenda — heeft het O.M. een merkwaardige organisa-
tievorm. Het is een `organisatie' die, na een reductie 
van het oorspronkelijke aantal arrondissementen en 
afschaffing van de kantongerechtsparketten in 1956 
uitmondde in een configuratie van negentien arrondis-
sementsparketten en vijf ressortsparketten, ieder met 
een hoofd van het parket, de eersten hierarchisch 
ondergeschikt aan de laatstgenoemden. En organisa-
torisch daarboven het zwerk.' 

Het is een organisatievorm die vele decennia voor 
het O.M. als een los verband van professionals heeft 
voldaan. Het O.M. verwerkte de zaken die de politie 
aanleverde en werd bij deze arbeid door het depar- 
tement bedild met een gestage stroom circulaires die 
zich in de kamer van de chef de bureau in meters 
scheefgezakte banden ophoopte. Pas in de jaren 
zeventig begon enige sturing uit te gaan van de verga-
dering van procureurs-generaal, een vergadering die in 
naam wel een vergadering van de hoogste gezags-
dragers van het O.M. is, maar in werkelijkheid door 
zijn samenstelling aan een grote departementale 
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heInvloeding onderhevig is. Schalken (1991) heeft over 
de organisatic van het O.M. opmerkingen gemaakt 
die ik in onderstaande variant daarvan nog eens wil 
beklemtonen. 

In een tijd waarin van het 0.M., met name van de 
eerste lijn, naast de uitvoering van de klassieke taken, 
die door een groot aanbod en weinig middelen onder 
grote druk staat, een strakke interne bedrijfsvoering, 
sturing van de politic, actieve participatie in het 
beheer van grote politiekorpsen en medebestuur van 
de politieregio wordt verwacht, Voldoet als top van 
het O.M. niet een vergadering die organisatorisch 
geen enkele status heeft en haar belang slechts 
ontleent aan de status van de individuele deelnemers.' 

Het getuigt van weinig psychologisch inzicht te 
denken dat het O.M. tot een (professionele) organi-
satie kan uitgroeien als die organisatie een eigen top, 
een eigen directie wordt onthouden. In zaken 
waarvoor het O.M. een eigen verantwoordelijkheid 
draagt, behoort het te worden aangestuurd door een 
directie die in de eigen organisatie is ingebed. Dan 
wordt ook duidelijk wie verantwoordclijk is voor wat 
van het O.M. wordt verwacht. 

De procureurs-generaal hebben bij brief van 21 april 
1992 de minister van Justitie op de hoogte gesteld van 
hun visie op de verhouding tussen de algemene minis-
teriele verantwoordelijkheid voor het rechtshandha- 
vingsbeleid en de specifieke verantwoordelijkheid van 
het O.M. (Schalken, 1992, pp. 813 e.v.). Met die brief 
lijkt tot nu toe niets gedaan te zijn. Dat is niet 
verstandig, want gegeven de ontwikkelingen in het 
O.M. zullen de opvattingen waarvan die brief getuigt 
niet overwaaien. Ten aanzien van de leiding aan de 
top van het O.M. hebben de procureurs-generaal in 
hun brief niet de consequentie getrokken waartoe die 
brief eigenlijk wel aanleiding geeft: het O.M. behoort 
een eigen directie te hebben. 

Helemaal onbegrijpelijk is dat niet: die directie kan 
niet bestaan uit louter de procureurs-generaal. De 
procureurs-generaal bij de gerechtshoven, ieder in zijn 
of haar ressort bij uitsluiting bevoegd, hebben immers 
organisatorisch noch hierarchisch iets met elkaar van 
doen. Aan het hoofd van die directie zal derhalve een 
directeur moeten staan die de procureurs-generaal 
organisatorisch en hierarchisch samenbindt. Pas dan 
wordt het O.M. een organisatie. Een organisatie van 
`gens du roi', want aan die kwaliteit doet een behoor- 
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lijke organisatievorm niets af. Het O.M. wacht nog 
een boeiende tijd. 

Noten 

' Het parket van de Hoge Raad 
ontbreekt in deze schets. De reden 
daarvoor is dat het weliswaar deel 
uitmaakt van het 0.M., maar 
daarin geen functie heeft in de 
uitoefening van de `criminele 
justitie'. Het heeft op dit stuk dan 
ook geen bevelsbevoegdheid ten 
aanzien van het `gewone' O.M. 
Vgl. art. 53 j art. 52 van 
Reglement I. Men leze 
Remmelink, bundel Beginselen, 
pag. 297. 

Wat er ook zij van het 
aansturend gewicht van de verga-
dering van procureurs-generaal, 
de toekenning van nieuwe taken 
en bevoegdheden aan het eerste-
lijns O.M. ten aanzien van de 
regionale politie lijkt de sturende 
bevoegdheid van de procureurs-
generaal te ontstijgen. De 
bereidheid van de hoofdofficieren 
van justitie om zich bij de uitoe-
fening van hun nieuwe bevoegd-
heden met betrekking tot beheer 
en bestuur van de regionale 
politiekorpsen te richten naar het 
inzicht van de procureurs-
generaal berust op weinig meer 
dan een goede gewoonte. Art. 54 
Reglement I geeft de procureurs-
generaal immers slechts bevelsbe-
voegdheid over het lagere O.M. 
op het terrein van de criminele 
justitie. 
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Probleemgerichte aanpak 

van onveiligheid 

Knelpunten en oplossingen 

dr. J. Horn* 

lnleiding 

De Nederlandse politic bevindt zich in de grootste 
reorganisatie uit haar geschiedenis. Vijfentwintig 
regionale politiekorpsen en een korps landelijke 
politiediensten, met een totale sterkte van 38.600 
mannen en vrouwen, zullen in de toekomst moeten 
bijdragen aan een grotere veiligheid voor de burger, 
de bedrijven en de instellingen in ons land. Invoering 
van regionale korpsen alleen, is evenwel onvoldoende 
om dat doel te bereiken. De reorganisatie van de 
politie zal óók moeten leiden tot een verbetering van 
de kwaliteit van de politie en de politiezorg. Er moet 
een beter politieprodukt komen. Er zal bedrijfsmatiger 
en doelmatiger moeten worden gewerkt. Er zal, 
kortom, meer moeten worden gepresteerd dan in de 
oude situatie (Nota, 1992-1993). De reorganisatie 
biedt daartoe een unieke kans. 

Alle korpsen — niet oen uitgezonderd — zeggen te 
kiezen voor meer kwaliteit, betere prestaties en meer 
veiligheid. De nieuwe toverformule waarmee men dat 
hoopt te realiseren, luidt probleemgerichte aanpak van 
onveiligheid. Het formuleren van beleidsintenties is 
evenwel een ding, het realiseren daarvan is nog weer 
iets anders. Papieren beleid is er in Nederland — ook 
op andere terreinen — genoeg. Wil de Nederlandse 
politic daadwerkelijk komen tot een verbeterde 
aanpak van de onveiligheidsproblematiek, dan zal een 
drastische herorientatie op de aanpak en inhoud van 
het politiewerk geboden zijn. 

In dit artikel worden eerst de problemen geschetst 
die kenmerkend waren voor de klassieke politiezorg 

* De auteur is binnen het project Reorganisatie politic, als 
leider van het project Politic en onveiligheid, belast met het 
bcvorderen van een probleemgerichte aanpak bij de politic. 
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en waarvan nog steeds overblijfselen zijn te vinden in 
de huidige strategie en tactiek. Dan wordt kort 
aandacht geschonken aan de vernieuwingsbeweging 
die eind jaren zeventig werd ingezet met het rapport 
Politic in verandering. Vervolgens word t uiteengezet 
wat een pro-actieve en probleemgerichte aanpak van 
onveiligheid inhoudt, welke de knelpunten zijn die een 
dergelijke aanpak in de huidige context in de weg 
staan en welke de consequenties ervan zijn voor een 
regiokorps. Ten slotte worden conclusies getrokken en 
discussiepunten aangegeven. 

Problemen in de politiezorg 

De afgelopen decennia heeft de politie in vrijwel alle 
westerse landen bij de uitvoering van haar taak de 
nadruk gelegd op wetshandhaving en misdaadbe-
strijding. In het professionele model van misdaadbe-
strijding, zoals dat in de jaren vijftig en zestig in ons 
land werd geIntroduceerd, stonden drie tactieken 
centraal: 
— preventieve surveillance met behulp van auto's; 
— snelle respons op verzoeken om assistentie uit de 
bevolking; 
— onderzoek nadat een delict is gepleegd (Kelling en 
Moore, 1988; Moore e.a., 1988). 

In dit zogenaamde crime-fighting-model werd 
uitgegaan van een functionele organisatiestructuur, 
waarin een sturing paste vanuit het centrale niveau. 
Instrumentele vaardigheden werden belangrijker 
geacht dan sociale. De politie werd als een profes-
sionele misdaadbestrijder beschouwd, die zonder hulp 
van anderen in staat zou moeten zijn aan de misdaad 
het hoofd te bieden. Als gevolg van deze attitude werd 
de recherchefunctie in de jaren zestig en zeventig fors 
uitgebreid. Het aantal specialismen — kenmerkend 
voor een organisatie die nadruk legt op professionele 
deskundigheid — groeide eveneens. 

Begin jaren zeventig begon het crime-fighting-model 
evenwel in zijn voegen te kraken. Onderzoek toonde 
aan dat de gemotoriseerde preventiesurveillance 
nauwelijks bijdroeg aan de vermindering van crimina-
liteit.' Ongerichte surveillance, zo zou men de 
ervaringen uit die onderzoeken kunnen samenvatten, 
leidt tot ongerichte resultaten. De Engelse onder- 

Probleemgerichte aanpak onveiligheid 	 25 



zoekers Clarke en Hough (1984, p. 7) stelden in een 
studie over de effectiviteit van het politie-optreden 
vast dat: 'Given present burglary rates and evenly 
distributed patrol coverage, a patrolling policeman in 
London could expect to pass within 100 yards of a 
burglary in progress roughly once every eight years — 
but not necessarily to catch the burglar or even realize 
that the crime was taking place.' 

De aanwezigheid van politie op straat alleen is niet 
voldoende om de criminaliteit te doen dalen, wat niet 
wil zeggen dat aanwezigheid van de politie op straat 
goon invloed op de criminaliteit heeft. Wilson en 
Boland (1978) stelden bij voorbeeld vast dat het 
staande houden, ondervragen en anderszins 
nauwkeurig observeren van verdachte personen door 
de politic tot een significante daling van de crimina-
liteit in het betreffende gebied leidde. Uit een groot-
scheeps onderzoek van Sampson en Cohen (1988) 
naar de afschrikkingseffecten van politie-optreden 
blijkt eveneens dat intensieve, systematische controles 
door de politic wel degelijk bijdragen tot een daling 
van het criminaliteitsniveau. Een experiment met 
geintensiveerde surveillance op geselecteerde hot spots 
in Minneapolis lict zien dat 'enhancing patrol levels in 
small areas creates residual deterrence that decreases 
crime and disorder by substantial amounts during 
times when police are not visibly present' (Koper, 
1992, p. 31). 

Maar zelfs in die gevallcn dat regelmatige en inten-
sieve surveillance invloed heeft op het gedrag van 
potcntiele daders in een bepaald gebied gaat dat vaak 
samen met verplaatsing of verschuiving van crimina-
liteit.' 

Ook de tweede tactiek waarop het crime-fighting-
model gebaseerd was — snelle reactie op telefonische 
verzoeken om hulp — bleek de criminaliteit op zichzelf 
nauwelijks te beinvloeden. Onderzoek van de 
Canadese regering liet zien dat het in minder dan vier 
procent van de telefonische verzoeken om assistentie 
ging om levensbedreigende situaties of om situaties 
waar niet ingrijpen zou hebben geleid tot een ernstige 
escalatie van de situatie (Police challenge 2000, 1990, 
p. 19). 3  Uit onderzoek in Boston bleek dat ongeveer 
zestig procent van de telefonische hulpvragen 
afkomstig was van tien procent van de bevolking 
(Pierce e.a., 1987). Engels onderzoek bevestigt deze 
ervaring (Smith en Gray, 1985). 
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Criminaliteit is niet evenredig over een gebied 
gespreid. In een baanbrekend onderzoek in 
Minneapolis toonden Sherman e.a. (1989) aan dat de 
overgrote meerderheid van meldingen van een misdrijf 
betrekking had op enkele hot spots. Vijftig procent 
van alle bekende misdrijven bleek plaats te vinden op 
slechts drie procent van het hele grondgebied van 
Minneapolis.' Onderzoeken in Kansas City (Sherman, 
1992) en Boston (Pierce e.a., 1988) leidden tot 
dezelfde conclusie. 5  

Criminaliteit hangt in de regel samen met drie 
factoren: de aanwezigheid van gemotiveerde daders en 
bruikbare objecten en de afwezigheid van kundige 
toezichthouders (Cohen en Felson, 1979). De keuze 
van objecten wordt voor een belangrijk deel medebe-
paald door de bekendheid van de daders met de 
omgeving. Uit onderzoek weten wij dat de meeste 
daders van misdrijven relatief 	bij huis blijven 
(Hesseling, 1992). 

Over de effectiviteit van recherche-onderzoek 
achteraf, nadat een delict is gepleegd, zijn de laatste 
jaren vele en gevarieerde studies verschenen. Duidelijk 
blijkt uit de meeste onderzoeken dat de politie zonder 
informatie uit het publiek niet of nauwelijks in staat is 
om zelfstandig een misdrijf op te lossen (zie Reiner, 
1985, p. 122). De belangrijkste bepalende factor bij de 
opheldering van een misdrijf is de informatie die kort 
nadat het misdrijf heeft plaatsgevonden van het 
slachtoffer of getuigen wordt verkregen (Greenwood 
en Petersilia, 1975). Fijnaut (1985, p. 2) vatte in zijn 
magistrale studie over de politiele misdaadbestrijding 
de situatie treffend samen: 	vorm van misdaadbe- 
strijding draagt op zich zelf in het algemeen niet of 
nauwelijks bij tot vermindering van misdaad'. 

Bovendien is er een grens aan het aantal misdrijven 
dat de politie kan ophelderen. De inspanningen die 
nodig zijn om een verbetering van vijf naar tien 
procent opheldering te bewerkstelligen zijn 
(aanzienlijk) minder dan nodig is om een stijging van 
30 naar 35 procent te realiseren (Simms en Petersen, 
1989, p. 221). Bij de meeste misdrijven ligt het 
optimum bij dertig procent. 

Het misdaadgerichte organisatiemodel bracht 
bovendien tat van organisatorische dysfuncties met 
zich mee: interne verkokering; overdrachtsverliezen 
tussen uniformdienst en recherche; competentiestrijd 
tussen verschillende onderdelen; gebrekkige 

Probleemgerichte aanpak onveiligheid 	 27 



horizontale en verticale communicatie; te ver doorge- 
schoten specialisering en teveel hierarchische niveaus. 

De reactief werkende politie is in de letterlijke 
betekenis van het woord afhankelijk van de burgers. 
De politic reageert — zeker bij de veel voorkomende 
criminaliteit — vrijwel uitsluitend op meldingen van 
burgers. Delicten waarvan om welke reden dan ook 
geen aangifte wordt gedaan — fraude, drugs, incest — 
onttrekken zich vrijwel geheel aan het oog van de 
politie. De chine-fighting-strategie faalt volledig bij het 
voorkomen van strafbaar gedrag (zie Horn, 1989). 
Zonder dat de politic beschikt over gedetailleerde 
kennis van het gebied waarin ze opereert, is de kans 
op betere resultaten minimaal (Consultium, 1992). 
Criminaliteit kan per wijk, per straat en zelfs per blok 
verschillen (Horn, 19896). Politiewerk zal maatwerk 
moeten zijn. Helaas ontbreekt het de politie veelal aan 
de meest essentiele gegevens over delictplaatsen, 
slachtoffers, daders en modes operandi. 

Politie in verandering 

De politie in Nederland is er in de achter ons 
liggende decennia niet in geslaagd de stijging van de 
criminaliteit tot staan te brengen. Weliswaar neemt 
het aantal geregistreerde misdrijven de laatste jaren 
iets minder fors toe dan in de daaraan voorafgaande 
periode, maar in 1991 steeg het aantal delicten ten 
opzichte van 1990 toch weer met vier procent. Het 
percentage opgehelderde misdrijven daalt al sinds de 
jaren zeventig. In 1990 bedroeg dit gemiddeld 21,6 
procent; in 1991 was dat verder gedaald tot 19,6 
procent (Eyken, 1992, p. 65). Als we naar de afzon-
derlijke delicten kijken, dan is het beeld voor de 
meeste delicten nog minder opwekkend. Het ophelde-
ringspercentage voor woninginbraak is 12, voor 
autodiefstal 11 en voor straatroof 7 procent. 6  

De materiele en immateriele schade als gevolg van 
de gestegen criminaliteit is aanzienlijk.' Uit het door 
McKinsey voor de Stichting Maatschappij en Politic 
uitgevoerde onderzoek Politie 2000 blijkt dat er bij 
ongewijzigd beleid een toename te verwachten is van 
geweldscriminaliteit en van minder zichtbare vormen 
van criminaliteit (zie voor een kritiek op dit rapport: 
Rosenthal, 1992, p. 487). 

In de wetenschap dat verschillende vormen van 
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criminaliteit fors waren gestegen, ontstond eind jaren 
zeventig ook in Nederland het besef dat de (lokale) 
politie-organisatie meer probleemgericht te werk zou 
moeten gaan. Daarbij heeft het uit 1977 daterende 
rapport Politie in verandering van de Projectgroep 
Organisatiestructuren (POS) een belangrijke rot 
gespeeld. Daarin werd gepleit voor een uitvoering van 
de politiezorg door geografisch gedecentraliseerde 
eenheden van betrekkelijk kleine omvang, die met een 
betrekkelijk grote mate van zelfstandigheid zouden 
worden belast met de uitoefening van de totale 
politiezorg in hun werkgebied. Volgens het rapport 
zou de politie moeten streven naar een integratie in de 
samenleving en een goede samenwerking met de 
bevolking. 

De volgende uitgangspunten vormden de leidraad 
voor de nieuwe organisatievorm: externe integratie via 
deconcentratie (schaalverkleining); taakintegratie via 
despecialisatie (taakverbreding) en interne integratie 
via decentralisatie (minder hierarchische niveaus en 
dergelijke). In feite worden met deze uitgangspunten 
`middelen' (dat wil zeggen een invulling van een 
nieuwe organisatievorm) aangereikt om de volgende 
doelen te realiseren: een betere relatie tussen de 
politie en het publiek, verhoging van de kwaliteit van 
de politietaak en een doelmatiger organisatie. 

Het door de projectgroep voorgestelde wijkteampo-
litiemodel werd in nogal wat korpsen (zie Horn en 
Koolhaas, 1990) ingevoerd. In die korpsen werd 
ernaar gestreefd meer politie op straat te brengen, 
wijkbureaus (die in de jaren zeventig gesloten waren) 
werden weer geopend, de strikte scheiding tussen 
recherche en getiniformeerde politie werd opgeheven. 
De invoering van dit model bleek echter minder 
simpel dan werd verondersteld. In de Verenigde 
Staten mislukten nogal wat experimenten, omdat de 
complexiteit van het model werd onderschat. 'Team 
policing ultimately failed', aldus Thurman e.a. (1992, 
p. 2), `(...) because of the inability or unwillingness of 
police agencies to make the necessary changes in the 
organization and management of police departments, 
and in the behavior of the police officers themselves.' 

In Nederland mislukten eveneens enkele experi-
menten — zoals in Delft — jammerlijk (Horn, 1989). 
Ook de korpsen die er wel in slaagden het model — 
redelijk succesvol — in te voeren, liepen tegen tal van 
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problemen op. Zonder uitputtend te zijn, kunnen 
genoemd worden: 
— interne verkokering en samenwerkingsproblemen 
tussen wijkteams en recherche; 
— gebrekkige afstemming tussen centrale eenheden en 
wijkteams en tussen wijkteams onderling; 
— grote afstand tussen 'street-cops' en 'management-
cops', 
— nog steeds in hoge mate reactieve misdaadgerichte 
orientatie; 
— geringe bereidheid bij het personeel om nieuwe 
werkvormen in te voeren (zoals voetsurveillance en 
eenmanssurveillance). 8  

De oorzaken van deze problemen zijn veelvuldig: de 
soms te lange duur van het innovatietraject, gebrek 
aan lange adem hi] het management, de taaiheid van 
structurele en culturele kenmerken van de politieorga-
nisatie, onvoldoende draagvlak in het korps voor 
verandering en innovatie en niet zelden onderschatting 
van de complexiteit van de invoering van het 
(wijk)teammodel (Cozijnsen en Horn, 1990). 

Er is maar een conclusie mogelijk. De politie zit op 
een dood spoor. Oude, beproefde methoden helpen 
niet meer. Meer van hetzelfde leidt niet tot een beter 
politieproduct. Een aantal maatschappelijke ontwik-
kelingen vraagt om herorientatie: grotere sociale 
vrijheid; toename een-ouder gezinnen (zie onder meer 
Trojanowicz en Bucqueroux, 1990, pp. 76 e.v.); 
toename van het aantal allochtonen (Bovenkerk, 
1992); internationalisering van de misdaad; opkomst 
van nieuwe vormen van criminaliteit (milieu, subsidie-
fraude). De vraag is welke de bijdrage van de politie 
kan zijn hi] de aanpak vanuit een nieuwe visie van de 
problemen die onveiligheid veroorzaken. 

Pro-actieve en probleemgerichte aanpak van 
onveiligheid 

Uit het voorafgaande moge duidelijk zijn dat de 
politie haar werkzaamheden op een nieuwe leest moet 
gaan schoeien om de problemen op het terrein van de 
onveiligheid aan te kunnen. In de reactieve 
benadering snelt de politic naar een brandhaard, blust 
de brand zo goed en zo kwaad mogelijk en gaat 
vervolgens zitten wachten op de volgende melding. 
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Een groot deel van de capaciteit van de politie-organi-
satie wordt in beslag genomen door deze `noodhulp'- 
functie. 

Hier tegenover wordt tegenwoordig de pro-actieve 
benadering gesteld. Pro-actieve veiligheidszorg houdt 
in dat de politie ontwikkelingen die relevant zijn voor 
de omvang en de aard van onveiligheid in een bepaald 
gebied signaleert en analyseert en dat zij, waar 
mogelijk in samenwerking met anderen, zowel de 
omstandigheden die criminaliteit en onveiligheid 
veroorzaken of in de hand werken, als de verschil-
lende vormen van criminaliteit zelf, in een vroeg 
stadium van hun ontwikkeling structureel, effectief en 
efficient aanpakt. Deze aanpak van onveiligheid wordt 
probleemgerichte aanpak genoemd. 9  

Een probleemgerichte aanpak vereist dat de politie, 
in plaats van af te wachten of doelloos rond te rijden 
in de hoop daarmee potentiele criminelen af te 
schrikken, de problemen die ten grondslag liggen aan 
criminaliteit, bij voorbeeld burenruzies, winkeldief-
stallen, woninginbraken en dergelijke, opspoort en 
oplossingen aandraagt voor de aanpak ervan. 
Daarvoor wordt, afhankelijk van de aard van de 
problematiek, voor een preventieve, een repressieve of 
een gecombineerde strategie gekozen. Uit een 
evaluatie van een inbraakpreventieproject in een 
buurtgemeenschap in Groot-Brittannie (Forrester e. a., 
1990) bleek dat door preventieve maatregelen als 	• 
betere sloten, goede verlichting en een betere zicht-
baarheid van de woning vanaf de straat, gelegenheids-
inbrekers buiten de deur kunnen worden gehouden. 
De meer professionele criminelen laten zich door dat 
soort maatregelen echter niet snel afschrikken. Een 
reductie van het aantal inbraken in een bepaald 
gebied kan dan ook alleen slagen door een gecombi-
neerde strategie van preventie en repressie. 

Probleemgericht werken komt er in concreto op 
neer dat zowel bij incidenten als bij complexere 
problemen de vraag gesteld wordt door wie, op welk 
niveau, wanneer en hoe het probleem wordt aangevat. 
Door eerst het probleem te analyseren en dan pas te 
handelen kan voor de meest adequate aanpak worden 
gekozen. Op deze manier kan ook worden gegaran-
deerd dat vraagstukken die de competentie van 
bepaalde korpsonderdelen of van een lokale korpsor-
ganisatie te boven gaan door de juiste personen of 
instanties ter hand worden genomen. Bepaalde 
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problemen, bij voorbeeld die van de georganiseerde 
criminaliteit, zullen zich eerder lenen voor een boven-
lokale, regionale of zelfs bovenregionale strategic dan 
voor een lokale benadering. Het 0.M. heeft op dit 
punt de taak erop toe te zien dat bovenregionale en/of 
landelijke prioriteiten niet ondergeschikt worden 
gemaakt aan lokale belangen. 

Samengevat betekent probleemgericht werken: 
analyse, preventie en repressie met elkaar in verband 
brengen; niet wachten tot problemen zich in voile 
omvang manifesteren, maar zoveel mogelijk op 
problemen anticiperen; netwerken opbouwen buiten 
de eigen organisatie; lering trekken uit de aanpak van 
problemen; patronen leren herkennen en nieuwe 
vormen en werkwijzen ontwikkelen; het rendement 
van politieactiviteiten zichtbaar maken. De centrale 
boodschap van de probleemgerichte aanpak is: 
signaleer en analyseer ontwikkelingen die de vorm en 
omvang van de criminaliteit beinvloeden; pak zowel 
de omstandigheden die onveiligheid bevorderen als de 
verschillende vormen van onveiligheid structured en 
efficient aan; ontwikkel samenwerkingsverbanden met 
externe partijen om onveiligheid te verminderen. 

Knelpunten 

Het is de vraag of de nieuw gevormde regionale 
politiekorpsen in staat zijn de veelvuldige en vaak 
complexe problemen op het brede terrein van de 
onveiligheidsproblematiek aan te pakken. Tal van 
knelpunten staan een werkelijke verbetering van de 
resultaten in de nieuwe organisatiestructuur in de weg. 
Een probleemgerichte aanpak van criminaliteit vereist 
een aanpassing van de totale organisatie. In het 
verleden is gebleken dat de invoering van het 
(wijk)teampolitiemodel consequenties had voor alle 
onderdelen van de organisatie. Dat geldt nog sterker 
voor het concept van de probleemgerichte aanpak. 

Het Bureau Landelijk Coordinator Voorkoming 
Misdrijven heeft vanaf 1991, samen met een aantal 
politiekorpsen, een groot aantal projecten in gang 
gezet om ervaring op te doen met een probleemge-
richte aanpak van criminaliteit.' Die projecten hebben 
een scala aan inzichten opgeleverd. Op een aantal 
punten waren de problemen aanzienlijk. 

Een duidelijk geformuleerde visie waarin op een 
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heldere en inzichtelijke manier is aangegeven welke de 
doelstelling van de politie is, komt men nauwelijks 
tegen. Concurrentie-analyse wordt niet uitgevoerd. 
Externe partners zijn niet in kaart gebracht. 
Contacten met instanties buiten de politie zijn vaak 
ad hoc, ongestructureerd, vrijblijvend. 

Strategische prioriteiten zijn of niet aanwezig of 
(zeer) gebrekkig geformuleerd. De operationalisering 
van de strategische prioriteiten in concrete doelstel-
lingen voor de verschillende taken en onderdelen 
ontbreekt meestal. Afstemming met derden (0.M., 
gemeentelijke overheid) vindt niet of te laat plaats. 

Het besturend vermogen van de organisatie is zwak. 
Politiechefs geven niet zelden te kennen 'jets aan het 
probleem te willen doen', maar stellen gelijktijdig dat 
zij er niet in slagen 'hun organisatie er toe aan te 
zetten daadwerkelijk zaken aan te pakken'. Er wordt 
vaak onvoldoende aan werkvoorbereiding gedaan, 
probleemanalyses zijn veelal gebrekkig en opper-
vlakkig. De uitvoering is in de regel weinig creatief, 
sjabloonachtig, niet goed op andere onderdelen 
afgestemd, vrijblijvend en ad hoc. 

Communicutie verloopt zowel horizontaal als 
verticaal gebrekkig. Terugkoppeling vindt onvol-
doende of niet plaats. Informatie over daders, 
slachtoffers, situaties, tijdstippen van gepleegde 
delicten, werkwijzen en dergelijke is veelal onvol-
doende aanwezig en, indien wel beschikbaar, vaak 
niet uitwisselbaar. Resultaatmeting en sturingsinfor-
matie ontbreken vrijwel steeds. 

Ook op personeelsgebied zijn de problemen talrijk: 
personeel kan voor het merendeel niet planmatig 
werken; het beloningssysteem ontmoedigt participatie 
('waarom zou ik me druk maken?'); dienstroosters 
beperken flexibele planning van activiteiten; compe-
tentiestrijd tussen medewerkers en tussen verschillende 
afdelingen leidt tot `loopgravenoorlogen'; verkokering 
van afdelingen leidt tot bureaucratisch gedrag. 

Samengevat kon worden vastgesteld dat de politie — 
een enkele uitzondering daargelaten — werkt vanuit 
een verouderde, weinig bedrijfsmatige visie (zie ook 
Felix en Maassen, 1991). De onvermijdelijke conclusie 
is dat de politie-organisatie op vele terreinen forse 
inspanningen dient te leveren om in staat te zijn op 
een efficiente en effectieve wijze de strijd aan te binden 
met de onveiligheid. 
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Consequenties van een probleemgerichte werkwhze 

Invoering van een pro-actieve en probleemgerichte 
aanpak van criminaliteit is een majeure operatie, 
waarbij alle onderdelen van de organisatiestructuur 
moeten worden ingeschakeld. Een pro-actieve aanpak 
heeft betrekking op de missie van de organisatie, de 
markt, de strategie, produkten en processen, besturing 
en structuur en personeel (zie figuur 1)." 

Figuur 1: Schematische voorstelling van een proactieve aanpak 

Markt 

Structuur 

Personeel 

Missie 

Produkten 

Processen 

Produkten 

Strategic 

Bestu ring 

Missie 

De missie van een organisatie geeft haar doe of 
bestaansreden aan (Wheelen en Hunger, 1990, p. 14). 
Bij de formulering ervan moet een helder beeld 
worden gegeven van wat de organisatie wit bereiken. 
De missie kan wat de reikwijdte betreft beperkt of 
ruim zijn. Een beperkt geformuleerde missie kan het 
doe van de organisatic duidelijk weergeven, maar als 
nadeel hebben dat nieuwe, toekomstige ontwikke-
lingen niet (tijdig) worden voorzien. Fen (te) ruime 
missie kan het nadeel hebben dat niet of onvoldoende 
exact wordt aangegeven waar de organisatie voor 
staat, temidden van andere organisaties op de veilig-
heidsmarkt. 

In ieder geval moet een missie kort en bondig zijn 
geformuleerd. Hieruit dienen meer concrete, heldere 
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en specifieke doelstellingen afgeleid te kunnen worden. 
Voor de missie geldt: `als je geen richting bepaalt, 
kom je verkeerd uit...' 

In het kader van de probleemgerichte aanpak kan in 
de missie van de politie een verschuiving worden 
vastgesteld van activiteit-gericht (zoals geformuleerd 
in art. 2 van het Ontwerp-Politiewet) naar resultaatge-
richt. De missie van de politie behelst in feite het 
continue en structureel verbeteren van de objectieve 
en subjectieve veiligheid in de regio. Die missie wordt 
vervuld ten behoeve van burgers, organisaties, instel-
lingen en de maatschappij als geheel. 

Markt 

De markt van de politie is in beweging. Er is sprake 
van een toenemende vraag naar veiligheid. Het aantal 
aanbieders van veiligheid, particuliere beveiligers, 
elektro-technische installateurs en dergelijke, is de 
laatste jaren fors gestegen." De daderpopulatie 
verandert voortdurend van karakter. Criminaliteit is 
complexer geworden en er is een aantal nieuwe 
vormen van criminaliteit bijgekomen die noodzaken 
tot aanpassing van de organisatie. 

De politie heeft evenwel onvoldoende overzicht van 
en inzicht in de markt. De vraag naar veiligheid wordt 
onvoldoende gesplitst in hanteerbare politieproducten 
waarmee aan de vraag kan worden voldaan. De 
ontwikkelingen van de markt worden weinig gestruc-
tureerd bijgehouden. Resultaatmeting bij de politie is 
onderontwikkeld, concurrentie-analyse vindt niet of 
nauwelijks plaats. De gevolgen van de ontwikkeling 
van de markt worden onvoldoende vertaald in 
behoeften voor de politie-organisatie. 

De uitdaging voor de nieuwe regionale korpsen is 
om door een goede afbakening en verdeling van de 
markt meer veiligheid aan de klanten te bieden. Om 
dat te kunnen realiseren is een regelmatig markton-
derzoek gewenst." De ontwikkelingen op het gebied 
van de subjectieve en objectieve onveiligheid dienen 
frequent onderzocht te worden en op basis daarvan 
dienen conclusies voor de toekomst te worden 
getrokken. Daarnaast is het nodig de relevante 
externe partners in beeld te brengen. Wie kunnen de 
taak van de politie mede gestalte geven? 

De politie zal haar taakvelden dienen te koppelen 
aan specifieke klantgroepen. Per combinatie van klant 
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en taakveld dient een keuze te worden gemaakt uit de 
in te zetten instrumenten. Het resultaat van die instru-
menten zal helder gedefinieerd moeten worden. 
Regelmatige informatie over de wensen van de `klane 
en de ontwikkelingen op de markt maakt criminaliteit 
beter beheersbaar. 

Strategie 

De strategic van een organisatie geeft aan op welke 
wijze en met welke middelen de organisatie de door 
haar geformuleerde missie en de daaruit afgeleide 
doelstellingen wenst te bereiken. Een effectieve 
strategic is gebaseerd op de sterke kanten en (unieke) 
voordelen van een organisatie. De gekozen strategie 
heeft directe gevolgen voor de structuur van de 
organisatie. Niet zelden echter weerspiegelt de 
gekozen structuur niet of nauwelijks de strategic. 

De verantwoordelijkheid voor het nemen van strate-
gische beslissingen ligt bij het politiemanagement 
(uiteraard in ondergeschiktheid aan het bevoegd 
gezag). Strategisch beleid is echter meer dan het 
formuleren van beleidsuitgangspunten. Op grond van 
de gekozen strategie zullen — gekwantificeerde — 
prioriteiten moeten worden gesteld. De strategic zal 
ook moeten worden vertaald naar het tactische en het 
operationele niveau in de organisatie. De bestaande 
strategieen worden echter nog onvoldoende tot 
uitdrukking gebracht in concrete activiteiten. 
Hierdoor is het voor de lagere niveaus in de organi-
satie niet altijd duidelijk wat de verwachtingen van 
het politiemanagement zijn. Bovendien neemt het 
uitvoerend niveau de strategische uitgangspunten van 
de organisatie niet altijd serieus. Nog te vaak blijft 
strategic steken in vage intenties of hoogdravende 
gedachten en nog te weinig dient de strategic als een 
houvast voor de activiteiten die binnen de organisatie 
plaatsvinden. 

De mogelijkheden van de organisatie om de 
strategie ten uitvoer te brengen, dienen te worden 
onderzocht in de vorm van een sterkte-zwakte 
analyse. De politic zal voor een marktgerichte 
strategic moeten kiezen waarin het bevorderen van de 
subjectieve en objectieve veiligheid in samenwerking 
met anderen door middel van een probleemgerichte 
aanpak uitgangspunt dient te zijn. 
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Produkten en processen 

Als men naar de produkten en processen kijkt dan 
moet men vaststellen dat de `veiligheidsdiensten' van 
de politie zeer divers en moeilijk meetbaar zijn. 
Interventie, handhaving en opsporing zijn schakels in 
de totale keten van activiteiten die veiligheid 
waarborgen. De directe controle- en sturingsmogelijk-
heden van de uitvoering zijn bij de politie als 
frontlijn-organisatie zeer beperkt. Daardoor is kwali-
teitsbeheersing moeilijk. Het effect van de politie op 
de veiligheid is bovendien moeilijk te meten door de 
grote invloed van externe factoren en de mate waarin 
externe partijen actief zijn. 

De knelpunten op dit terrein zijn in drie punten 
samen te vatten: de politie heeft te weinig aandacht 
voor het produktieproces (doordat te weinig wordt 
gekeken naar de onderlinge relatie tussen activiteiten 
van de politie om een `produke te leveren, vindt 
verspilling van personeel en middelen plaats); 
kwaliteit staat onvoldoende centraal (er is onvol-
doende vastgelegd welke de kwaliteitseisen zijn 
waaraan de politieprodukten moeten voldoen en hoe 
deze kwaliteit gewaarborgd kan worden; de uitvoering 
van de politietaak is als gevolg daarvan van wisse-
lende kwaliteit); er is te weinig aandacht voor 
effectmeting (er bestaat binnen de politie-organisatie 
te weinig aandacht voor de effecten van het politie-
optreden; hierdoor vindt een ondoordachte en soms 
inefficiente allocatie van mensen en middelen plaats). 

In het eindrapport van het Bedrijfskundig 
Onderzoek Recherche (BOR), met de veelzeggende 
titel Onderzoek & Verander, wordt op een verbluffende 
wij2e inzicht gegeven in het gebrekkig bedrijfsmatig 
functioneren van de recherche bij de Nederlandse 
politie. Hierin worden nogal wat knelpunten in het 
rechercheproces blootgelegd. Een greep: procedures 
waren niet geregeld of er werd bij herhaling van 
afgeweken, onduidelijk was hoe sturing werd gegeven 
aan het rechercheproces, beleidsbeslissingen werden 
veelal op uitvoerend niveau genomen, het ontbrak aan 
een goede informatie in de aangiften, verbalisanten 
waren onvoldoende opgeleid voor het kwalitatief goed 
opnemen van een aangifte, adequate voortgangsbe-
waking ontbrak (BOR, p. 21); de doorlooptijden van 
produkten waren verschillend, rapportage en commu-
nicatie waren niet gericht op voortgangscontrole en 
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hadden een vrijblijvend karakter (BOR, p. 31); 
administratieve procedures waren of niet bekend, 
ontbraken of werden bewust omzeild, de administra-
tieve procedures tussen politic en justitie waren slecht 
op elkaar afgestemd (BOR, p. 37); bij de Criminele 
Inlichten Diensten (CID's) ontbrak een adequate 
bedrijfsadministratie, beleidskeuzen werden gemaakt 
door rechercheurs op basis van eigen inzicht, sturing 
ontbrak vrijwel volledig (BOR, p. 41). 

In het BOR-traject is een groot aantal processen 
beschreven en een groot aantal concrete voorstellen 
tot verbetering gedaan. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat eenzelfde soort onderzoek bij andere onderdelen 
van de politieorganisatie vergelijkbare (negatieve) 
resultaten oplevert. Het verdient aanbeveling de 
verschillende processen in kaart te brengen. Daardoor 
komen (als vanzelf) de belemmeringen en de mogelijk-
heden tot verbetering in beeld. Inventarisatie van de 
verschillende taakvelden van de politic in termen van 
activiteiten van personeel (kwantitatief en kwalitatief) 
en hulpmiddelen geeft inzicht in de toedeling van 
mensen en middelen. Op die manier kan ook een 
vergelijking worden gemaakt tussen districten of 
afdelingen. 

Door het opzetten van probleemgerichte projecten, 
waarbij de verschillende onderdelen van de organisatie 
worden betrokken, wordt inzicht verkregen in de 
belemmeringen en voorwaarden voor een meet 
probleemgerichte aanpak van onveiligheid. Door de 
verantwoordelijkheid voor dergelijke projecten zo 
dicht mogelijk bij de uitvoerenden te leggen wordt een 
bredere participatie — en daardoor een grotere kans 
op succes — bevorderd. 

Door het ontwikkelen van een adequaat systeem 
van effectmeting kan het management uit het scala 
van instrumenten dat de politic ter beschikking staat 
een weloverwogen keuze maken op basis van 
effectiviteit. Experimenten met nieuwe vormen van 
politiezorg, produktinnovatie, experimenten met 
andere vormen van surveillance, voorlichting, inlich-
tingenverzameling en de meting van de effecten van 
die experimenten dienen gestimuleerd te worden. 
Daarmee kan een grotere bijdrage worden geleverd 
aan de verbetering van het politieprodukt dan met de 
`meer-van-hetzelfde-oplossingen' waarvoor in het 
verleden te vaak werd gekozen. 

Er zijn binnen en buiten de Nederlandse politic 
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verschillende aanzetten gedaan om tot een bruikbaar 
systeem van resultaatverantwoordelijkheid te komen. 
Ontwikkeling van sturingsvariabelen (key performance 
indicators) is echter een complexe aangelegenheid. 
Voor de meeste politiediensten geldt dat de input, 
throughput (bij voorbeeld de hoeveelheid bestede tijd) 
en zelfs de output (processen-verbaal, aanhoudingen 
en dergelijke) redelijk te meten zijn. 14  Moeilijker ligt 
dat bij de outcome: de effecten van het politiewerk." 
Traditioneel worden als prestatie-indicatoren bij de 
politie zaken als geregistreerde criminaliteit en het 
ophelderingspercentage gebruikt. Maar beide zijn 
onvoldoende om inzicht in de prestaties van de politie 
te krijgen. Bovendien kunnen cijfers over zowel 
aangiften als ophelderingen (administratief) gemani-
puleerd worden. Preventieve inspanningen van de 
politie en hulpverlening laten zich aanzienlijk 
moeilijker meten (Diepenhorst en Noordzij, 1992, 
p. 265). 

Toch is het niet onmogelijk om betere prestatie-
indicatoren te ontwikkelen dan die welke tot dusver in 
de meeste korpsen worden gehanteerd. Een aardig 
voorbeeld van de formulering van doelen die redelijk 
inzichtelijk zijn, kan worden ontleend aan de 
Canadese situatie. Als doelen van enkele community 
police-programma's geeft Normandeau (1991, pp. 8-9) 
onder meer: reduce 'real' crime: rate of victimization; 
reduce 'apparent' crime: rate of official crime; reduce 
the feeling of insecurity (or fear of crime); reduce the 
numbers of calls for service by telephone; reduce the 
number and gravity of complaints against the service 
and police officers; increase useful information for the 
prevention and repression of crime; increase the rate 
of solutions of apparent crime; increase public satis-
faction with the police.' 

Binnen het bedrijfsproces bij de politie moeten 
nauwkeuriger prestatie-indicatoren worden 
ontwikkeld om middelen en mensen zo efficient en 
effectief mogelijk in te zetten. Produkten zullen 
geklentificeerd, helder gedefinieerd en geregistreerd 
moeten worden. Bij de beoordeling van produkten zal 
niet alleen naar de kwantiteit, maar ook naar de 
kwaliteit moeten worden gekeken." 
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Structuur en personeel 

De structuur van de organisatie heeft betrekking op 
de verdeling van de bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden. Daarnaast betreft het de formele 
vastlegging en de wijze waarop, door wie en aan wie 
wordt gerapporteerd. Theoretisch moet de structuur 
de processen optimaal ondersteunen. In de praktijk is 
veelal sprake van een omgekeerde situatie. Door een 
zware administratieve en procedurele belasting wordt 
te weinig tijd besteed aan de eigenlijke taak van de 
organisatie. De gekozen structuur van een organisatie 
heeft een zeer grow invloed op het gedrag van mensen 
binnen de organisatie. 

Het personeel binnen een dienstverlenende organi-
satie als de politic is de doorslaggevende factor bij de 
totstandkoming van het produkt. In de eerste plaats 
dient veel aandacht te worden geschonken aan de 
vereiste kennis en vaardigheden van het personeel. In 
de tweede plaats is het van belang dat de inhoud van 
het politiewerk voor het personeel aantrekkelijk is. 
Meer ruimte voor professionele autonomic en eigen 
initiatief en het stimuleren van creativiteit kunnen de 
arbeidssatisfactie verhogen en daardoor bijdragen aan 
een hogere arbeidsproduktiviteit (Normandeau, 1991, 
p. 12). 

De structuur bepaalt in hoge mate de kwaliteit van 
de uitvoering en het gedrag van de medewerkers 
binnen de politie-organisatie. Traditioneel 
opgebouwde organisaties worden gekenmerkt door 
sterke specialisatie, korte cyclische taken, strikte 
scheiding van leiding en uitvoering en een belonings-
structuur die vooral is gebaseerd op extrinsieke 
factoren. 

Voor een probleemgerichte aanpak van onveiligheid 
is een flexibele organisatie, met een weinig bureaucra-
tische houding van de medewerkers nodig. De 
klassieke sterk formed hierarchische organisatie-
structuur van de politic vormt een belemmering voor 
een probleemgerichte aanpak van onveiligheid. Door 
de geringe delegering aan het lager management is het 
topmanagement bovendien teveel belast met bijzaken. 
Het doorschuiven van verantwoordelijkheden naar 
boven en een afwachtende houding zijn daarvan het 
gevolg. 

In vrijwel alle regiokorpsen wordt gekozen voor een 
decentrale organisatiestructuur. In de praktijk zal nog 
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moeten blijken of er ook feitelijk sprake is van een 
minimalisering van het aantal managementniveaus in 
de organisatie en een decentralisatie van verantwoor-
delijkheden. 

Anderzijds doet zich het probleem voor dat wel 
gestalte wordt gegeven aan de gedachte van 
zelfbeheer, maar dat daaraan onvoldoende resultaat-
verantwoordelijkheid wordt gekoppeld. Zelfbeheer en 
resultaatverantwoordelijkheid zijn echter nauw 
verbonden. Het verdient derhalve aanbeveling om 
bevoegdheden daadwerkelijk aan het lagere niveau te 
delegeren en daaraan gelijktijdig een kwantificeerbare 
resultaatverantwoordelijkheid te koppelen. Bovendien 
is het nodig om verantwoordelijkheden zorgvuldig te 
definieren." Stafdiensten moeten in principe onderge-
schikt zijn aan de uitvoering. Dat dient ook in de 
organisatiestructuur tot uitdrukking te komen. 19  

Een bezwaar dat tegen (ver doorgevoerde) delegatie 
nogal eens wordt ingebracht, is dat daardoor de 
eenheid van korpsbeleid in gevaar kan komen. Bij 
nadere beschouwing is dat bezwaar niet terecht. In de 
huidige situatie houdt het management zich nog met 
te veel zaken bezig en is het onvoldoende in staat 
hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Indien het 
management de handen vrij krijgt om aandacht te 
besteden aan de werkelijke (strategisch belangrijke) 
hoofdtaken neemt het sturingsvermogen eerder toe 
dan af. 

Speciale aandacht is gewenst voor de taak en positie 
van het midden-management. In het bedrijfsleven is 
een ontwikkeling waar te nemen waarin het midden-
management niet een extra hierarchische hobbel 
vormt, maar de rol vervult van 'facilitator' (slechten 
van barrieres, creeren van voorwaarden) (Weisburd en 
McElroy, 1988). Door minder hierarchische lagen in 
de organisatie aan te brengen, zal de zogenaamde 
span of control van leidinggevende functionarissen 
groter worden. 

In een pro-actieve organisatie moeten bij de politie-
medewerkers vooral de analytische en communicatieve 
vaardigheden worden aangescherpt. Een speciaal 
aandachtspunt is de tekortschietende vaardigheid 
binnen de politie om planmatig te werken. De 
bestaande opleidingen geven te weinig aanknopings-
punten met de praktijk en leggen te weinig nadruk op 
de verbetering van resultaten. Het zal daarom nodig 
zijn, vanuit de concrete behoeften van de regionale 
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politiekorpsen, opleidingseisen te formuleren en die te 
vertalen in opleidingsplannen. 

Besturing 

De besturing bepaalt de wijze waarop de planning 
van resultaten, toedeling van middelen en evaluatie 
van activiteiten plaatsvindt. De verantwoordelijkheid 
voor het dagelijks bestuur van de politie ligt bij het 
management van het regiokorps. Belangrijke 
voorwaarden voor een goede besturing zijn snelheid 
van besluitvorming, tijdige informatie over ingezette 
middelen, informatie over behaalde resultaten en 
mogelijkheden om activiteiten te beinvloeden. 
Automatisering en administratieve organisatie moeten 
dit proces ondersteunen. 

In de praktijk ligt de nadruk bij de besturing veelal 
op het controlerende aspect. Hierbij wordt vooral 
aandacht besteed aan de administratieve organisatie 
van besturing. Deze wijze van besturing kan initia-
tieven bij medewerkers verstikken en bureaucratic in 
de hand werken. Het gevoel van medewerkers dat 'Big 
Brother is watching you' is dan zeer groot. 

De controlling-functie kan worden omschreven als 
het proces waarmee doelen worden gesteld en afwij-
kingen daarvan worden voorkomen, gesignaleerd en 
gecorrigeerd. De knelpunten in de huidige controlling 
zijn fundamenteel: 

— doelstellingen zijn onvoldoende gekwantificeerd in 
kengetallen: sturingsvariabelen zijn onvoldoende 
gedefinieerd; indien ze wel gedefinieerd zijn, hebben ze 
vaak een onvoldoende betrouwbaarheid, zijn ze vaak 
onjuist, onvolledig of worden ze niet op tijd aange-
leverd; niet relevante informatie wordt vaak wel 
gerapporteerd; 

— de besturingscyclus wordt onvolledig uitgevoerd: 
plannen bevatten onvoldoende kwantificeerbare 
doelstellingen en onduidelijke prioriteitem plannen 
van verschillende afdelingen sluiten niet op elkaar 
aan; uitvoering vindt ad hoc, ongericht plaats; meting 
en registratie zijn ongestructureerd en wisselend van 
kwaliteit; 

— control-functie en verantwoordelijkheden zijn te 
beperkt: control beperkt zich vaak tot externe 
financiele verantwoordelijkheid; informatiesystemen 
zijn vaak versnipperd in de organisatie aanwezig; het 
management krijgt onvoldoende informatie geleverd. 
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Urn de bestaande knelpunten op te lossen zal op het 
terrein van de besturing een forse inspanning moeten 
worden geleverd. Bij de besturing zal in de toekomst — 
aanzienlijk — meer aandacht besteed moeten worden 
aan de uitvoering, meting en registratie van resultaten 
en de evaluatie en bijsturing van het beleid. De 
uitvoering van de control-functie dient zodanig te zijn 
dat niet alleen aan de financiele aspecten, maar ook 
aan de meer algemene management-aspecten aandacht 
wordt besteed (zie Polhuis en Slabbertje, 1992). 
Knelpunten bij de controlling kunnen worden 
aangepakt door het opzetten van een project vanuit 
de visie van management-control en management-
informatie, waarbij ondersteuning en evaluatie van de 
uitvoering centraal staan. 

Het motiveren en mobiliseren van de medewerkers 
voor de gekozen strategie is in veel organisaties een 
verwaarloosd aspect van de besturing. Het is echter 
van groot belang voor het slagen van het formeel 
vastgestelde beleid dat de uitvoerende diensten van 
een organisatie het officiele beleid onderschrijven. Een 
effectieve communicatie is daarbij randvoorwaarde. 

In de meeste regionale politiekorpsen wordt gekozen 
voor een aanpak van de onveiligheidsproblematiek in 
samenwerking met derden. Het besef dat de politie 
slechts een beperkte invloed heeft op de totale 
veiligheid is de laatste jaren gemeengoed geworden. 
Samenwerking met derden en afstemming met externe 
partners zijn voor de politie dan ook noodzakelijk om 
greep te krijgen op de onveiligheidsproblematiek. 
Deze samenwerking wordt bemoeilijkt door een 
aantal knelpunten. Er is sprake van het afschuiven 
van verantwoordelijkheden, onduidelijke doelstel-
lingen, vage afspraken, lage prioriteit bij zowel politie 
als externe partners, gebrek aan afstemming, 
gebrekkige informatievoorziening. 

Een succesvolle samenwerking met derden is er niet 
zomaar. De politie heeft in de regel geen zicht op wie 
relevante derden zijn, hoe zij samenwerkingsver-
banden moet opzetten, hoe zij die samenwerkingsver-
banden moet managen, welke kwaliteiten in de eigen 
en de externe organisatie gewenst zijn om de onveilig-
heidsproblematiek aan te pakken. Om die reden lijkt 
het van belang om ook de aanpak van de samen-
werking met derden in de vorm van een accountma-
nagement-project op te zetten. Een accountmanager 
kan op basis van een marktanalyse een netwerk van 
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externe partners opbouwen, de politie-organisatie — op 
verscheidene niveaus — in contact brengen met externe 
partners, en omgekeerd externe 'clienten' gericht 
doorverwijzen naar deskundigen binnen de organi-
satie. 

Conclusie en discussie 

Invoering van een probleemgerichte aanpak van 
onveiligheid binnen de regionale politiekorpsen is 
allesbehalve een sinecure. Integendeel. Het is een 
majeure operatie die niet zonder de nodige inspan-
ningen tot een goed einde kan worden gebracht. 
Hoewel de uitgangspunten die aan een probleemge-
richte aanpak van onveiligheid ten grondslag liggen 
breed onderschreven worden, zijn de voorwaarden in 
de nieuwe regionale korpsen slechts (zeer) ten dele 
vervuld om daadwerkelijk de omslag van reactief naar 
proactief werken te maken. 

Uit de analyse die door het Project Politic en 
Onveiligheid in samenwerking met Andersen 
Consulting is gemaakt van de situatie in een groot 
aantal regiokorpsen in oprichting blijkt dat zich in de 
meeste regiokorpsen op vrijwel alle onderdelen van 
het in figuur I geschetste model nog knelpunten en 
problemen voordoen. In veel regio's worden forse 
inspanningen geleverd om tot betere resultaten te 
geraken. Er wordt in die regio's enthousiast, 
bekwaam, hard, energiek gewerkt dan de kwaliteits-
verbetering van de politie. Uit het voorafgaande moge 
duidelijk zijn geworden dat een dergelijke inzet geen 
luxe, maar een absolute noodzaak is. Met de huidige 
middelen en met de huidige personeelsbezetting is 
echter aanzienlijk meer resultaat te bereiken. 

Het in dit artikel uiteengezette model van een 
probleemgerichte aanpak van onveiligheid kan als 
diagnose-instrument gebruikt worden om inzicht te 
krijgen in de uitgangssituatie van een regiokorps bij 
een dergelijke aanpak. Op basis van die diagnose 
verdient het aanbeveling vervolgens een programma 
uit te stippelen om knelpunten op te lossen en 
voorwaarden te scheppen voor een probleemgerichte 
aanpak. Per regio zal de uitgangssituatie verschillen, 
maar geen enkele regio zal eraan ontkomen zodanige 
activiteiten te ontwikkelen dat op alle onderdelen van 

44 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 5, 1993 



het model concrete verbeteringen in gang worden 
gezet. 

Het gepresenteerde model is een samenhangend 
model. Verbetering op slechts een of enkele onder-
delen zal onvoldoende zijn om het totale resultaat te 
realiseren. Dat maakt het ook zo moeilijk voor het 
regiomanagement om daadwerkelijke veranderingen 
door te voeren. Natuurlijk kunnen de noodzakelijke 
veranderingen niet van de ene op de andere dag 
plaatsvinden. Maar indien voldoende wordt ginves-
teerd in de probleemgerichte aanpak moeten er binnen 
anderhalf tot twee jaar op alle onderdelen concrete 
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De 
structuur- en personeelsaspecten alsmede de bestu-
ringsproblematiek zullen daarbij de meeste tijd in 
beslag nemen. Daadwerkelijke verbetering van 
produkten en processen zal minimaal een half jaar en 
een jaar vergen voordat de eerste resultaten te zien 
zijn (zie Cozijnsen, 1992). 

Het is echter de vraag of alle regiokorpsen de tijd, 
de energie en het geld vrij willen (en kunnen) maken 
om de interne processen zo te verbeteren dat zichtbare 
resultaten behaald kunnen worden. Nodig zijn moed, 
durf, leiderschap, een lange adem en doorzettingsver-
mogen. Nodig zal ook zijn dat regionale colleges, 
0.M., gemeenteraden en de politieministers de politie 
duidelijk aangeven welke resultaten worden verwacht. 

De reorganisatie van de Nederlandse politie heeft de 
voorwaarden geschapen voor een meer doelmatig en 
efficient politieapparaat. Maar er zal nog veel moeten 
gebeuren, wil het daadwerkelijk veiliger worden. De 
echte veranderingen — de veranderingen die ook voor 
de burgers merkbaar zijn — zullen voor een belangrijk 
deel nog moeten plaatsvinden. Voor de regionale 
politiekorpsen is afwachten er niet meer bij. 

Noten 

' Het Kansas City Preventive 
Patrol Experiment heeft grote 
invloed gehad op het denken over 
de effectiviteit van de gemotori-
seerde surveillance. Duidelijk 
werd dat variatie in surveillance 
in drie gebieden van de stad 
(verminderde, verhoogde en 
gelijkblijvende surveillance) 
nauwelijks van invloed was op de 

criminaliteit (Kelling et al. (1974). 
In principe kan er sprake zijn 

van: verschuiving van plaats a 
naar plaats b; verschuiving in de 
tijd; verschuiving ten aanzien van 
het delict; verschuiving ten 
aanzien van het slachtoffer; veran-
dering van methoden of een corn-
binatie van deze effecten. Zie ook 
Gabor (1990) en Kennedy (1990). 

De meeste slachtoffers bellen 
eerst iemand anders dan de politie 
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(meestal vrienden, famine of 
buren) en melden het incident met 
een gemiddelde vertraging van 
twintig minuten aan de politic. 
4  Het hot spot-patroon van 
concentratie van criminaliteit 
bleek niet beperkt te zijn tot 
criminaliteit in publieke lokaties. 
Sherman ca. (1989, p. 41): 
'Similar patterns were found for 
three types of crime commonly 
committed indoors. (...) All 
24.928 domestic disturbances were 
recorded at 9% of all places (...). 
All 17.225 assaults were concen-
trated in 7% of all places (...). All 
15.901 burglary calls were concen-
trated in 11% of the estimated 
109.000 street addresses.' 
' Zie voor Nederlandse 
voorbeelden van spreiding van 
criminaliteit over het grondgebeid 
van een stad: liesseling (1992) en 
Copray (1988). 

Volgens Berghuis (1992, p. 294) 
is het in Nederland gehanteerde 
ophelderingspercentage geen 
goede maat voor het aantal 
feitelijk opgehelderde misdrijven. 
In de bestaande definitie gaat het 
niet om `geslaagde opsporing', 
maar om het bekend zijn van de 
identiteit van tenminste aen 
verdachte. Berghuis pleit ervoor 
om te kijken naar de 'clefinitieve' 
uitstroom in de vorm van politic-
sepots, politietransacties en 
processen-verbaal die naar het 
0.M. worden opgezonden. In 
samenhang met gegevens vanuit 
het O.M. (zoals omtrcnt sepots 
om bewijstechnische redenen) zou 
een betere indicator voor de 
effectiviteit van de opsporing 
geconstrueerd kunnen worden. 
Berghuis: 'Het zou zeer wel 
kunnen dat dcze maat lager 
uitkomt dan het huidige opspo-
ringspercentage indiceert.' 
' Eijken( 1992, p. 7) schat de 
materiele schade in 1990 op 
minimaal 8,4 miljard gulden. 
° Weisburd en McElroy (1988) 

concludeerden uit een evaluatie-
studie in New York dat in 
gevallen waarin de politic kon 
kiezen uit verschillende methoden, 
zij steevast koos voor de klassieke 
middelen en weinig geneigd was 
nieuwe methoden een kans te 
geven. 
° De term is in 1979 gelntrodu-
ceerd door de Amerikaanse 
politiedeskundige Goldstein. 
1 ' Die projecten hadden 
betrekking op woninginbraak, 
roofovervallen, autocriminaliteit, 
zakkenrollen, heling, fietsdiefstal, 
veiligheid onder toeristen, zieken-
huisbeveiliging en beveiliging 
gemeentehuizen. 
" Deze analyse is in samen-
werking met drs. F. van 
Eenennaam. drs. P. Wijnmalen en 
mr. P. Hulst van Andersen 
Consulting tot stand gebracht. 
Naast het hier gepresenteerde 
model zijn nog ander modellen 
denkbaar. De basisanalyse en de 
gekozen oplossingsrichtingen 
zullen ook bij de keuze voor een 
ander model (de 7-S bij 
voorbeeld) tot dezelfde conclusie 
moeten leiden. 

Ten opzichte van 1985 is het 
aantal personen werkzaam in de 
particuliere beveiligingssector met 
50 procent toegenomen tot ruim 
17.300 personen mcdio 1991 
(Eijken. 1992, p. 37). 

Zo'n marktonderzoek wordt 
sedert 1987 elke maand uitge-
voerd door het Madison Police 
Department onder tweehonderd 
personen die als slachtoffer, 
getuige, verdachte, klager, contact 
hebben gchad met de politic. De 
respondenten wordt gevraagd de 
politiemensen met wie zij in 
aanraking zijn gcweest, te 
waarderen op eel) schaal van 
excellent tot veer slecht. Concreet 
wordt hun mening gevraagd over 
de manier waarop ze geholpen 
zijn, de kennis van de betrokken 
politieambtenaar, professioneel 

46 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 5, 1993 



gedrag, in hoeverre de politieamb-
tenaar in kwestie bijgedragen 
heeft aan de oplossing van het 
probleem enzovoort. Het kwali-
teitsprogramma ontmoette in het 
begin nogal wat tegenstand 
binnen de politie, maar heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een 
aanzienlijke verbetering van de 
service van de dienst en tot toege-
nomen tevredenheid bij de 
klanten (zie Osborne en Gaebler, 
1992, pp. 172-173). 
' 4  Input: de voor produktie 
beschikbare middelen; 
throughput: het proces waarbij 
middelen in produkten of 
diensten worden omgezet; output: 
de geleverde produkten en 
diensten. 
15  Omdat het in de praktijk niet 
eenvoudig is om effecten van 
(politie)activiteiten te meten, 
wordt meestal de second-best-
oplossing gekozen: sturing van de 
organisatie op produkten. 
16  Met betrekking tot het meten 
van de politieproduktie wordt in 
het rapport van de projectgroep 
outputfinanciering van de depar-
tementen van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken een aantal 
behartenswaardige opmerkingen 
gemaakt (zie ook C.J. Wiebrens 
e.a., 1991; Noordzij en Van 
Harmelen, 1993). 
17  Zoals de overtuigingskracht van 
het verzamelde bewijsmateriaal, 
de tijd die besteed is aan hulpver-
!ening, de snelheid van behan-
deling, de juistheid van de 
verstrekte informatie. 
18  In Groot-Brittannie doen zich 
vergelijkbare problemen voor. 
Wiles (1993, p. 14) pleitte recent 
voor 'a much simplified and 
reduced management structure, 
with clearly defined management 
functions and responsibilities, and 
with clearly delegated responsibi-
lities and the resources needed to 
manage those responsibilities'. 
Een regeringscommissie, onder 

leiding van Sir Patrick Sheehy, 
president-directeur van BAT 
Industries, is belast met een 
onderzoek naar de 'Police 
Responsibilities and Rewards'. 
Verwacht wordt dat de commissie 
met vergaande voorstellen komt. 
' 9  Dat kan door bij voorbeeld het 
verplaatsen van ondersteunende 
werkzaamheden naar de 
uitvoering. 
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Politie en bevolking 

Tussen klantgerichtheid en het dictaat van de 
Politiemonitor 

dr. G.J.N. Bruinsma, drs. E.R. Kleemans en 
drs. L. Kroes* 

Uit beschrijvingen van het functioneren van de 
politieorganisatie in de jaren vijftig en zestig komt het 
beeld naar voren van een `betrekkelijk autonoom 
sociaal system' (POS, 1977, bijlagen, p. 149). 
Ondanks de aanwezigheid van de politie op straat was 
de sociale afstand tot de omgeving groot. De taakop-
vatting van de politie was legalistisch, haar optreden 
repressief en contacten met burgers vonden vooral 
plaats in het kader van controle en toezicht op de 
naleving van de wet. In andere gevallen werd de 
burger beschouwd als informant (getuige, tipgever, 
degene die aangifte komt doen) om het opsporings-
proces te bespoedigen. Zogenaamde `niet-functionele' 
gesprekken met burgers dienden achterwege te blijven 
en werden door de leiding soms zelfs bestraft met 
extra diensturen (Van de Bunt en Rademaker, 1991, 
p. 23). 

Het denken over de relatie tussen de politie en haar 
omgeving is sindsdien echter ingrijpend veranderd. De 
bevolking is inmiddels verheven tot `klane en verschil-
lende maatschappelijke organisaties zijn bevorderd tot 
`strategische partners'. De politie streeft ernaar om 
meer dan voorheen te opereren als een markt- en 
klantgerichte organisatie. In veel steden is de organi-
satiestructuur van het korps ingrijpend gewijzigd 
(wijkteams) om de relatie met het publiek te verbe-
teren en om de taakuitvoering beter te kunnen 
afstemmen op de behoeften en problemen van de 
bevolking. Tevens worden jaarlijks enkele tiendui-
zenden burgers ondervraagd over zaken als 
slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens, aangifte-
gedrag, probleembeleving, het functioneren van de 

* De auteurs zijn verbonden aan het Internationaal Politie 
Instituut Twente (IPIT) van de faculteit Bestuurskunde van 
de Universiteit Twente. 
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politie, de wijze waarop men door de politie is 
behandeld en de gewenste prioritering van 
politietaken. 

In dit artikel wordt nader ingegaan op deze bevol-
kingsenquetes, die ook wel bekendheid hebben 
gekregen onder de naam Politiemonitoe.' Daarbij 
zullen de volgende vragen aan de orde komen: In 
welk klimaat heeft de groeiende aandacht voor de 
mening van de bevolking zich ontwikkeld? Wat is 
precies de inhoud en wat zijn de functies van deze 
Politiemonitor? Welke rol kan de Politiemonitor 
spelen in de beleidscyclus van de politie? En ten slotte: 
wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de 
Politiemonitor? 

Politie en bevolking: 'stifle' en rumoerige revoluties 

Een organisatie die zich niet aanpast aan een veran-
derende omgeving, komt vroeg of laat in de 
problemen. Dit geldt ook voor de politieorganisatie 
uit de jaren vijftig en zestig. De legalistische taakop-
vatting van de politic en het repressieve politieop-
treden konden eigenlijk alleen redelijk goed gedijen in 
een relatief stabiele en ordelijke omgeving met burgers 
die in het algemeen gezagsgetrouw en volgzaam 
waren. 

Deze maatschappelijke omgeving van de politic 
veranderde in de jaren zestig snel. Enerzijds was er 
een soort 	revolutie' aan de gang, waarbij 
`materialistische' waarden als volgzaamheid, materieel 
gewin en traditie meer en meer werden verdrongen 
door `post-materialistische' waarden als zelfont-
plooiing, zelfstandigheid, mondigheid en emancipatie 
(Inglehart, 1977). Anderzijds waren de gevolgen van 
deze revolutie allerminst als `stil' te kwalificeren: vanaf 
1966 werd de politie in de grote steden in toenemende 
mate geconfronteerd met protestbewegingen, actie-
groepen, demonstraties, bezettingen en vormen van 
burgerlijke ongehoorzaamheid. De traditionele, 
legalistische manier van optreden bleek in deze 
gevallen het gezag van de wet en de politic eerder te 
ondermijnen dan te versterken. De moeite die de 
politic had met het geven van een adequaat antwoord 
op deze nieuwe, complexe situaties, kwam in 
Amsterdam pijnlijk naar voren bij de ongeregeldheden 
rond het huwelijk van Beatrix en Claus en bij het 
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roemruchte bouwvakkersoproer en het optreden van 
Provo. Hierdoor ontstond een bestuurscrisis die werd 
bezegeld met het aftreden van zowel de burgemeester 
als de hoofdcommissaris. 

De omgeving van de politie die voorheen zo stabiel 
en ordelijk was geweest, veranderde ook in andere 
opzichten. Zo nam het aantal wetsovertredingen in die 
tijd drastisch toe, enerzijds doordat er steeds meer 
wetten bijkwamen, anderzijds doordat bepaalde 
gedragsregels steeds minder door de bevolking in acht 
werden genomen. Daarnaast werd de politie vooral in 
de jaren zeventig in toenemende mate geconfronteerd 
met nieuwe, ernstige sociale problemen op het gebied 
van drugs, (krakers)geweld en terrorisme. 

Er was forse kritiek op de politie. Zij reageerde 
daarop door een andere koers te gaan varen. Deze 
koers is het beste te typeren met de begrippen speciali-
satie en differentiatie: niet alleen zien we in die tijd de 
oprichting of de verdere uitbouw van eenheden voor 
de opsporing van ernstige delicten, georganiseerde 
criminaliteit, relbestrijding (ME), drugs, anti-
terrorisme en arrestatie-eenheden, ook op het gebied 
van de contacten met de bevolking vindt er speciali-
satie plaats door het aanstellen van wijkagenten (Van 
der Vijver, 1990, P.  18). De afstand van de politie tot 
de bevolking werd door deze specialisatie en 
differentiatie echter eerder groter dan kleiner. Eind 
jaren zeventig was de politie geworden 'tot een draak 
die het vooral druk had met het in z'n eigen staart 
bijten. Dat er ook nog zoiets als een omgeving, een 
bevolking was die bepaalde wensen en verwachtingen 
koesterde, speelde nauwelijks een rot' (Van der Vijver, 
1990, p. 20). 

In de jaren tachtig besefte de politie meer en meer 
dat zij nauwelijks efficient en effectief opereerde en dat 
de politiezorg die zij meende te bieden, voor een 
belangrijk deel afhankelijk was van andere organi-
saties en instellingen en, niet te vergeten, van de 
bevolking zelf. Hierdoor veranderde haar opstelling 
tegenover de omgeving aanzienlijk. Om de relatie met 
de bevolking te verbeteren en om de taakuitvoering 
beter te kunnen afstemmen op de behoeften en 
problemen van de bevolking, is de organisatie sterk 
gewijzigd en zijn onder meer in diverse steden 
wijkteams ingesteld. Deze wijkteams opereren dichtbij 
de bevolking en zijn in principe gemakkelijk 
bereikbaar en aanspreekbaar. Daarnaast wordt tegen- 
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woordig op grote schaal onderzoek verricht onder de 
'klanten' van de politic: de bevolking.' 

De ontwikkeling van het bevolkingsonderzoek 

Het bevolkingsonderzoek zoals wij dat thans 
kennen, komt voort uit het slachtofferonderzoek 
(victim-survey) dat door criminologen onder meer is 
ontwikkeld om de omvang van de verborgen crimina-
liteit te achterhalen (Fischer, 1978). In de jaren zestig 
werd in de Verenigde Staten de eerste victim-survey 
uitgevoerd op initiatief van de criminoloog Biderman.' 
In Europa was het Criminologisch Instituut in 
Helsinki in 1970 de eerste. In Nederland volgden in 
1973 Fischer (1978) en het WODC (Van Dijk en Van 
Vianen, 1977). 

De ontwikkeling van het slachtofferonderzoek ging 
hand in hand met de ontwikkeling van de victimologie 
(slachtofferkunde) als wetenschappelijke discipline. De 
eerste beweegredenen om slachtoffers van criminaliteit 
te bestuderen, waren voornamelijk ingegeven door 
mededogen met het slachtoffer: de genegeerde partij in 
het strafproces. Er ontbrak kennis omtrent de 
kenmerken (leeftijd, sekse, beroep, socialc klasse) van 
slachtoffers van crimineel gedrag. Daarnaast was het 
van wetenschappelijk belang meer te weten te komen 
over de omstandigheden waaronder mensen 
slachtoffer werden, hun emotionele reacties direct na 
het delict, hun behandeling door politic en justitie en 
hun gevoelens van onveiligheid. Uit de 
slachtofferstudies kwam onder meer de selectiviteit 
van het strafrechtelijk optreden in de samenleving 
naar voren en de slechte behandeling die slachtoffers 
nogal eens ten deel viel. Met deze nieuwe kennis 
stelden criminologen in die periode hut functioneren 
van politic en justitie openlijk aan de kaak. 

Pas jaren later werd het slachtofferonderzoek 
`ontdeke als informatiebron voor het beleid. Door het 
relatief lage percentage slachtofferschap per delictcate-
gorie moeten slachtofferonderzoeken namelijk onder 
vele duizenden mensen worden uitgevoerd. Om toch 
ook gegevens van de niet-slachtoffers te kunnen 
gebruiken, ging men de respondenten tevens onder-
vragen over andere zaken dan alleen slachtofferschap. 
Na verloop van tijd werden de `traditionele' 
slachtofferonderzoeken dan ook uitgebreid met vragen 
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over onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, politie-
optreden, etcetera. Om die reden spreken wij niet 
meer van slachtofferonderzoeken, maar van bevol-
kingsonderzoeken. 

De Politiemonitor 

De Politiemonitor is een instrument dat voortbouwt 
op diverse eerdere versies van slachtofferenquetes. De 
basis wordt gevormd door de sinds 1975 jaarlijks, en 
vanaf 1984 tweejaarlijks door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek gehouden slachtofferenqu'ete. Deze 
vragenlijst wordt landelijk afgenomen onder de 
bevolking van vijftien jaar en ouder (DCP, 1992). 
Daarnaast werden door gemeenten en/of politie-
korpsen op eigen initiatief bevolkingsonderzoeken 
verricht met van elkaar verschillende vraagstellingen. 
Om wildgroei in de vele bevolkingsonderzoeken een 
halt toe te roepen, werd besloten tot een gestandaardi-
seerde enquete. Aan een dergelijke enquete bestond al 
langer behoefte. 

In de eerste plaats was vanuit verschillende 
geledingen de wens geuit om meer feitelijke en gestan-
daardiseerde gegevens te genereren naast de tradi-
tionele officiele politiegegevens. In de tweede plaats 
werd het van belang geacht een algemeen toepasbare 
vragenlijst beschikbaar te hebben voor de beleidsbe-
paling op lokaal niveau en in de derde plaats werd de 
noodzaak ingezien te beschikken over een onderzoeks-
instrument waarmee op gemeentelijk niveau vergelij-
kende analyses konden worden gemaakt. 

De standaardenquete werd uitvoerig getest en in 
1991 in haar definitieve vorm vrijgegeven. Een groot 
aantal gemeenten heeft de enquete al in 1991 en 1992 
gebruikt. 5  Op 26 april van dit jaar is het startsein 
gegeven voor de afname van de landelijke 
Politiemonitor in het kader van de nieuwe politie-
regio's. Ruim 47.000 burgers zijn in een periode van 
twee maanden telefonisch ondervraagd door onder 
andere B&A-groep, NSS, NIPO en Intomart. Per 
politieregio zijn duizend interviews vergoed door de 
ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. 
Eventuele extra enquetes zijn door de regiokorpsen 
zelf gefinancierd. Het voornemen is om in de 
toekomst deze afname met enige regelmaat te 
herhalen. 
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Opbouw en inhoud van de Politiemonitor 

De vragenlijst is samengesteld rondom de volgende 
vijf centrale thema's: slachtofferschap en aangifte-
gedrag; buurtproblemen; onveiligheidsgevoelens; 
aangiftebereidheid; achtergrondkenmerken van de 
respondenten en extra vragenblokken (keuzemodules). 

— Slachtofferschap en aangiftegedrag 
Het belangrijkste thema van de Politiemonitor is het 

vaststellen van de omvang van slachtofferschap van 
criminaliteit en de mate waarin daarvan bij de politic 
aangifte wordt gedaan. De vraagstelling is zodanig dat 
duidelijk wordt hoe vaak en op welke plaats men 
slachtoffer is geworden en of deze misdrijven ook zijn 
aangegeven bij de politic. Hiermee kan de politic meer 
zicht krijgen op de aard en omvang van bepaalde 
vormen van criminaliteit, maar ook op de plaatsen 
waar deze zich voordoen en kan de objectieve kans op 
slachtofferschap van verschillende categorieen van 
burgers worden geschat. Op grond van deze gegevens 
is men in staat een beperkt criminografisch beeld van 
een lokale situatie te schetsen. Voorts kan de infor- 
matie over de mate van aangifte van misdrijven en 
vooral de motieven voor het achterwege laten 
daarvan, de politic steunen bij het voeren van een 
meer `klantvriendelijk' beleid. 

Het voorgaande lijkt bemoedigend voor zowel 
politic als onderzoekers: een schat aan feitelijke infor-
matie waar geen speld tussen is te krijgen. Helaas ziet 
de praktijk in anders uit. Er zitten enige hakcn en 
ogen aan lokale slachtofferonderzoeken, die niet 
onvermeld kunnen blijven. Naast allerlei algemene 
theoretische en methodologische problemen die 
inherent zijn aan dergelijk onderzoele, kunnen enkele 
specifieke zaken worden genoemd, die manen tot 
voorzichtigheid bij het trekken van conclusies op 
grond van deze gegevens. 

Een eerste probleem, dat zich overigens minder 
sterk op landelijk niveau voordoet, is de representati-
viteit van het slachtofferonderzoek. Is het aantal 
mensen dat in de steekproef wordt betrokken 
voldoende groot om betrouwbare uitspraken te 
kunnen doen? Hoe is het gesteld met de non-response 
waardoor bepaalde categorieen onder de bevolking 
zijn oververtegenwoordigd en andere juist onderverte- 
genwoordigd? Deze vragen zijn moeilijk te beant- 
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woorden, maar tasten op zijn minst de hardheid van 
het cijfermateriaal aan. 

Ook vallen vragen naar de omvang van criminaliteit 
waarvan de gemeenschap in haar geheel het 
slachtoffer is (bij voorbeeld milieucriminaliteit, 
bedrijfscriminaliteit en fraude) en de niet veel voorko-
mende criminaliteit logischerwijze buiten het bereik 
van de Politiemonitor. Alleen al daardoor kan niet 
meer worden gesproken van een totaalbeeld van de 
criminaliteit. Voorts is er wat betreft de betrouw-
baarheid van de conclusies over het aangiftegedrag 
reden voor enige terughoudendheid.' 

Zonder volledig te willen zijn, kan hier worden 
geconcludeerd dat gegevens over slachtofferschap en 
aangiftegedrag weliswaar een goede aanvulling 
vormen en in beperkte mate een correctie geven op de 
officiele gegevens. Het is politiekorpsen echter niet aan 
te bevelen blind te varen op deze gegevens uit de 
Politiemonitor. 

— Buurtproblemen 
In het tweede thema uit de Politiemonitor wordt 

niet meer gevraagd naar feitelijk gedrag, maar naar de 
opvattingen van burgers over hun woonbuurt. De 
vragen van dit thema hebben betrekking op meningen 
en interpretaties van burgers over problemen in hun 
woonbuurt (overlast, poep, verkeersdrukte). De 
gegevens zijn voor zowel de politie als het lokale 
bestuur te gebruiken om te kunnen voldoen aan de 
verwachtingen die de burger heeft over hun functio-
neren. Uit lokaal bevolkingsonderzoek blijkt namelijk 
dat de bevolking het oplossen van concrete, relatief 
kleinschalige problemen in de directe leefomgeving in 
het algemeen minstens zo belangrijk vindt als de 
bestrijding van zware criminaliteit (Van der Vijver, 
1985b). 

— Onveiligheidsgevoelens 
Voor het derde thema, de onveiligheidsgevoelens 

van de bevolking, wordt evenals voor de buurtpro-
blemen een beroep gedaan op de subjectieve beleving 
van burgers. De vraagstelling is enerzijds associatief 
doordat de burgers de onveiligheidsgevoelens moeten 
koppelen aan (bepaalde) misdrijven, anderzijds wordt 
een beroep gedaan op het inzicht en interpretatiever-
mogen van respondenten door hen de onveiligheid te 
laten schatten van de eigen woonbuurt, het centrum 
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van de woonplaats en zelfs van verder gelegen 
gebieden. 

Het thema komt voort nit de gedachte dat het 
onjuist zou zijn te veronderstellen dat met het terug-
dringen van het feitelijk slachtofferschap (de `objec-
tieve' onveiligheid) het gevoel van velligheid onder de 
bevolking in gunstige zin zou worden beInvloed (Van 
der Vijver, 1983). Er bestaat nu eenmaal geen 
eenduidige relatie tussen feiten en gevoelens. 
Daarnaast is het voor de politic tevens van belang te 
weten of, in welke mate en om welke reden (een deel 
van) de bevolking zich onveilig voelt, zodat zij daarop 
haar activiteiten kan richten. 

Volgens Fischer (1978) kan een zinvol onderscheid 
worden gemaakt tussen gevoelens van onveiligheid of 
de angst slachtoffer te worden enerzijds en 
bezorgdheid over de (stijgcnde) criminaliteit ander-
zijds. lemand kan bezorgd zijn over de criminaliteit in 
Nederland zonder zich zelf onveilig te voelen. Helaas 
wordt dit onderscheid tussen bezorgdheid over crimi-
naliteit en angst voor slachtofferschap in de 
Politiemonitor niet gemaakt, terwij1 wel vragen over 
beide begrippen in de enquete zijn opgenomen en 
door elkaar worden gebruikt. Het wordt daarom 
moeilijk eenduidige conclusies te trekken over de 
ervaren onveiligheid van de bevolking. Tevens worth 
de subjectievc onveiligheid van de bevolking 
uitsluitend gekoppeld aan criminaliteit, terwijI respon-
denten gemiddeld vaker denken slachtoffer te worden 
van een (verkeers)ongeval dan van criminaliteit (Van 
der Vijver en Schreucler, 1983)." 

— Aangifiebereidheid 
In dit onderdeel van de Politiemonitor wordt aan de 

respondent de vraag voorgelegd of hij of zij bereid 
zou zijn aangifte te doen van een (bepaald) delict. In 
de vraagstelling worden enkele veel voorkomende 
misdrijven verwerkt. 9  De aangiftebereidheid kan een 
zinvolle indicator zijn voor de legitimiteit van de 
politic en biedt aanknopingspunten om de relatie met 
het publiek te verbeteren als blijkt dat er voor (een 
deel van) het publiek bepaalde (sclectieve) drempels 
bestaan om de politic te benaderen. 

Het is echter de vraag of de politic haar beleid op 
deze gegevens kan en mod t funderen. De bereidheid 
aangifte te doen betekent niet dat ook daadwerkelijk 
tot aangifte wordt overgegaan als een bepaald misdrijf 
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zich aandient. Wat dat betreft bestaan er grote 
verschillen tussen voornemens van mensen en de 
daadwerkelijke uitvoering daarvan. Er zijn voldoende 
redenen te bedenken waarom mensen van aangifte 
kunnen afzien, ondanks alle voornemens: eigenbelang, 
schaamte, angst, overreding, intimidatie en het zelf 
willen afhandelen. Op deze drempels heeft de politie 
om voor de hand liggende redenen weinig greep. Wel 
kan de politie haar beleid bijstellen wanneer mocht 
blijken dat mensen afzien van aangifte vanuit de 
gedachte dat 'de politie er toch niets aan doet'. 

— Kenmerken van de respondenten 
De vragen van het laatste thema hebben betrekking 

op achtergrondkenmerken van de respondenten. Zij 
zijn bedoeld als basismateriaal voor de analyse van de 
gegevens. Tevens dienen zij als controlevragen: Er 
wordt mee voorkomen dat bij voorbeeld `niet-autobe-
zitters' worden ondervraagd over het wel en wee van 
'hun' auto en wat dies meer zij. 

Naast deze vijf thema's zijn enkele extra vraag-
blokken (modules) opgenomen waarmee wordt 
beoogd meer inzicht te krijgen in wat de bevolking 
denkt en doet, voornamelijk met betrekking tot het 
criminaliteitsprobleem. Deze modules zijn facultatief 
en kunnen dus per meting en per gemeente 
verschillen. 

In de module Preventie wordt specifiek ingegaan op 
wat burgers zelf doen om te voorkomen dat zij 
slachtoffer worden van een misdrijf. Met name diefstal 
(fietsendiefstal, autokraak en woninginbraak) staat 
centraal. Voorts komt de samenwerking met anderen 
(buurtgenoten) bij de aanpak van problemen aan de 
orde. Dit alles geeft de politie een aardig beeld van de 
zelfredzaamheid van de bevolking en waar eventueel 
zou moeten worden bijgesprongen met concrete acties 
of adviezen. 

Het oordeel van de bevolking over het functioneren 
van de politic en het gemeentebestuur dient ertoe de 
(on)tevredenheid van de bevolking in kaart te 
brengen. Globaal gesteld gaan de vragen enerzijds 
over de alertheid, de beschikbaarheid en de zicht-
baarheid van politieambtenaren (komen ze snel 
genoeg, zijn ze voldoende aanwezig op straat?) en 
anderzijds over het optreden van agenten in concrete 
situaties (zijn ze onbeleefd, discriminerend?). Op 
grond van deze gegevens is de politie in staat haar 
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eigen optreden en haar legitimiteit te beoordelen. Over 
het bestuurlijk functioneren worden eveneens vragen 
gesteld aan de hand waarvan respondenten hun visie 
kunnen geven op zaken als verloedering van de buurt, 
problemen met jongeren, wat de gemeente eraan zou 
moeten doen en waar zij tot nu toe in gebreke bleef. 

In de Politiemonitor zijn ook vragen opgenomen 
over de politiecontacten van de bevolking. Behalve 
voor het doen van aangifte, zijn er ook andere 
redenen voor de bevolking om contact te zoeken met 
de politie. Naast functionele contacten (bij voorbeeld 
bekeuring, controle en vergunningen) komen hier ook 
contacten op grond van hulp en advies aan de orde. 
Deze gegevens maken duidelijk wat de aard is van de 
contacten tussen politic en bevolking. Zij maken het 
tevens mogelijk over een bepaalde periode te bezien of 
een verschuiving optreedt van functionele (voorna-
melijk gezagsuitvoerende en wetshandhavende taken) 
naar niet-functionele (adviserende en informerende) 
contacten. 

In het vragenblok Prioriteiten wordt expliciet 
ingegaan op wat de bevolking ziet als prioriteiten 
voor de politic en het bestuur. Wat de politietaken 
betreft worden hiervoor twee ingangen gekozen. 
Enerzijds worden aan de respondent verschillende 
politietaken voorgelegd waarbij deze dient aan te 
geven of de taken meer of minder moeten worden 
uitgevoerd, anderzijds worden verschillende misdrijven 
en overtredingen voorgelegd waarin door de onder-
vraagde een rangordening moet worden aangebracht. 
Hierdoor kan een redelijk beeld ontstaan over de 
aansluiting tussen de prioriteiten van de politic en die 
van de bevolking. Het geeft mogelijkheden het beleid 
beter af te stemmen op de wensen van de bevolking 
en zodoende tot een breder gedragen taakuitvoering te 
k omen. 

De Politiemonitor in de beleidscyclus van de politie 

Uit de politicologische en bestuurskundige literatuur 
(Bachrach en Baratz, 1970; Van der Eijk en Kok, 
1975; Hoogerwerf, 1987) komt naar voren dater vele 
barrieres kunnen bestaan waardoor problemen van 
burgers niet op de politieke agenda terechtkomen. 
Ook de mogelijkheden van de burger om invloed uit 
te oefenen op de politic zijn beperkt. Indirect bestaat 
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er vanzelfsprekend de mogelijkheid voor burgers hun 
belangen te laten representeren door volksvertegen-

• oordigers en politieke partijen. In de praktijk blijkt 
de invloed langs deze weg echter tamelijk gering. Zo 
maakt politicologisch onderzoek duidelijk dat parle-
mentariers pas na vele jaren (ruim vijftien jaar) de 
opinies van het electoraat over orde en veiligheid 
overnemen (Thomassen e.a., 1992). 

In directe contacten met de politie kan de bevolking 
haar wensen natuurlijk ook rechtstreeks kenbaar 
maken. Maar deze contacten zijn vaak zo vluchtig, 
gespannen en `verjuridiseerd' dat daarvan nauwelijks 
invloed uitgaat. Blijft over de mogelijkheid tot het 
indienen van een klacht, maar dat leidt doorgaans tot 
defensief gedrag van de organisatie. 

De Politiemonitor kan de invloed van de burger op 
het politiebeleid en het politie-optreden versterken 
door gestructureerd en systematisch de mening van de 
bevolking te peilen. Met de aldus verworven kennis 
van wensen, behoeften, verwachtingen en prioriteiten 
kan de politie bij haar taakuitvoering rekening 
houden. Deze taakuitvoering zal de komende jaren 
meer strategisch van aard worden en in zogenaamde 
kadernota's worden verwoord, die een belangrijk 
onderdeel gaan vormen van de beleidscyclus van de 
politie. De beleidscyclus kan worden uiteengelegd in 
de fases beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleids- .  
uitvoering en beleidsevaluatie (Hoogerwerf, 1992). In 
elk van deze fases kunnen de gegevens van de 
Politiemonitor een rol spelen. 

Als een bepaald probleem op de agenda is geplaatst, 
begint het proces van beleidsvoorbereiding. Een goede 
probleemanalyse is hierbij van groot belang. Daartoe 
moeten de omvang en de aard van de bestaande of 
verwachte negatief beoordeelde situatie betrouwbaar 
en valide worden vastgesteld. De gegevens van de 
Politiemonitor kunnen hierbij behulpzaam zijn, met 
name om de officiele politiecijfers en opvattingen bij 
de politie over de `objectieve' veiligheid van burgers te 
corrigeren. 

De fase van beleidsbepaling wordt voor de politie-
organisatie steeds belangrijker. Als gevolg van de 
introductie in het overheidsbeleid van het concept 
`sturing op afstand', wordt de politie gedwongen haar 
bedrijfsvoering te optimaliseren en gerichte keuzen te 
maken in de aard en de omvang van de politiezorg. 
Daarbij is het onvermijdelijk keuzen te maken in de 
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doelstellingen en de middelen die daarvoor kunnen 
worden ingezet. Deze doelstellingen die door de 
korpschef, het regiocollege, de korpsbeheerder en het 
O.M. worden vastgesteld, kunnen met behulp van 
gegevens van de Politiemonitor worden opgesteld of 
aangepastm 

Om de vastgestelde doelen te bereiken, is het nodig 
het beleid en de beleidsinstrumenten te concretiseren. 
Dat gebeurt in de fase van de beleidsuitvoering. 
Daarvoor is concrete, specifieke informatie nodig, bij 
voorbeeld over plekken in de stad die als onveilig 
worden ervaren. Deze informatie kan vervolgens 
worden gebruikt om sturing te geven aan het optreden 
en handelen van politiefunctionarissen. 

Het optreden van de politic zal systematischer 
(moeten) worden geevalueerd. Op grond daarvan kan 
de politie haar doelmatigheid, effectiviteit en legiti-
miteit beoordelen. Met behulp van systematische 
evaluaties wordt het leervermogen' van de organisatie 
verhoogd en kunnen de doeleinden en de beleids-
instrumenten worden bijgestuurd. Daarvoor zijn 
gegevens nodig die de Politiemonitor kan leveren. 

De corrigerende werking van de Politiemonitor 

De Politiemonitor kan dus in verschillende fases van 
de beleidscyclus van de politic een rol spelen. De wijze 
waarop de Politiemonitor deze rot vervult moet 
vooral worden opgevat als een correctie op de beeld-
vorming over enkele relevante zaken. 

— Correctie op de beeldvorming door de media 
Vanouds bestaat er een dualiteit in de maatschappe-

lijke behoeften ten aanzien van het politieoptreden. 
Enerzijds wordt in de media, in de publieke opinie, in 
de politieke discussie en in de beroepsmythe van veel 
politiemensen een beeld gecrederd van de politie als 
'crime fighting organization'. Dit beeld wordt sterk 
gecorrigeerd door de Politiemonitor waaruit overdui-
delijk het andere aspect van het politieoptreden 
nadrukkelijk als wens van de bevolking naar voren 
wordt gebracht: peacekeeping en het oplossen van 
concrete, relatief kleinschalige problemen in de directe 
leefomgeving van burgers (Van der Vijver, 19856). 

— Correctie op de officiele politieciffers 
In de criminologische literatuur wordt al vanaf de 
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jaren zestig geschreven over de gebrekkige kwaliteit 
van politiecijfers. Hoewel ook meerdere malen is 
gewaarschuwd voor al te hooggespannen verwach-
tingen ten aanzien van gegevens van 
slachtofferenquetes (zie noot 6) kunnen deze voor een 
deel dienen als correctie op de officiele politiecijfers. 

Deze corrigerende werking betreft vooral het globale 
beeld van de omvang en de aard van de veel voorko-
mende criminaliteit in een regio, gemeente, district of 
buurt. De Politiemonitor levert echter vrij weinig 
delictspecifieke informatie op. Weliswaar kan per 
delict de kans op slachtofferschap worden geschat, 
maar meer informatie kan doorgaans niet worden 
verkregen vanwege het probleem van de kleine 
aantallen respondenten per delictcategorie." 

Ondanks deze beperkingen wordt de regionale 
Politiemonitor steeds belangrijker, omdat politieorga-
nisaties (op termijn) mogelijk zullen worden gestuurd' 
op basis van gegevens van die Politiemonitor 
(Bruinsma, 1993). In verband met het belang van de 
Politiemonitor in deze ontwikkeling van sturing en 
evaluatie van politiezorg zou in ieder geval een 
verhoging van de kwaliteit van de gegevens, de 
analyses en de rapportages wenselijk zijn.' 3  

— Correctie ten aanzien van de `objectieve' veiligheid 
De Politiemonitor stelt de verantwoordelijke 

bestuurders in staat inzicht te verkrijgen op drie 
terreinen waarmee het beeld van de `objectieve' 
veiligheid van de burgers (geregistreerde criminaliteit 
en aangiften) kan worden gecorrigeerd: onveiligheids-
gevoelens in het algemeen en onveiligheidsgevoelens 
van specifieke groepen en ten aanzien van specifieke 
situaties (onveilige plekken). 

Het is echter wel de vraag wat men met deze infor-
matie kan doen. De informatie over specifieke 
onveilige plekken levert de minste problemen op. De 
beleidsrelevantie van informatie over onveiligheidsge-
voelens in het algemeen en van specifieke groepen lijkt 
daarentegen problematisch. Bovendien moet worden 
opgemerkt dat het voor overheidsorganisaties 
doorgaans moeilijk is beleid te ontwikkelen op grond 
van gevoelens van mensen (Wegen en Van der 
Voordt, 1990). 

— Correctie op het politieoptreden 
Met behulp van de gegevens van de Politiemonitor 
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is het voor de politic mogelijk na te gaan hoe de 
bevolking haar optreden beoordeelt. De politic is 
daardoor voor dat oordeel minder afhankelijk van het 
aantal klachten, van berichten uit de media en van de 
eigen beroepscode. Burgers blijken bij politiecontacten 
het optreden van de politic bij voorbeeld niet zozeer 
te beoordelen in termen van effectiviteit (het resultaat) 
en efficiency (doelmatigheid van werken), maar in 
termen van de manier waarop men wordt benaderd en 
behandeld (stijI van werken). De politic daarentegen 
(en niet in de laatste plaats de politick) evalueert haar 
optreden steeds vaker in termen van efficiency en 
effectiviteit. 

— Correetie ten aanzien van prior/re/ten 
De politic heeft doorgaans een eigen beeld van 

sociale problemen in haar regio, district of wijk. Dit 
beeld kan aanzienlijk verschillen van dat van de 
bevolking. Het korps kan daarmee bij het inzetten van 
personeel rekening houden. Maar enigc voorzich-
tigheid is wel op haar plaats. Als het aan de bevolking 
ligt wordt de politic voor elk (sociaal) probleem 
ingezet. De politic moet eigenlijk alles oplossen waar 
mensen zelf niet toe in staat zijn. Het nut van het 
telkens weer stellen van dergelijke vragen naar 
problemen en prioriteiten is beleidsmatig laag. Het is 
niet nodig dit soort vragen elk jaar te stellen. In plaats 
daarvan zou men zogenaamde sleutelfiguren kunnen 
interviewen, omdat zij vaak een beter beeld van de 
problemen in een bepaalde wijk hebben dan de 
bewoners zelf. 

Discussie 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de 
meer tlantgerichte' benadering van de politieorgani-
satie tot gevolg heeft dat het oordeel van de bevolking 
in vergelijking met het verleden belangrijker is 
geworden. De Politiemonitor stelt de politic beter dan 
ooit tevoren in staat kennis te nemen van gedrag, 
wensen, prioriteiten en gevoelens van de bevolking. 
Tevens wordt de bevolking in staat gesteld zaken naar 
voren te brengen die via de traditionele kanalen de 
politic niet altijd bereiken. De politic kan daarmee in 
haar beleid rekening proberen te houden. Hierbij 
kunnen wij echter drie vragen stellen. 
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De eerste vraag betreft de status van de uitkomsten 
van de Politiemonitor. Door de relatief hoge non-
response kan men twijfels hebben over de representati-
viteit van de respondenten ten opzichte van de groep 
stemgerechtigden. Bovendien kan men zich afvragen 
of de respondenten wel deskundig genoeg zijn om 
over bepaalde zaken te oordelen. Kunnen burgers bij 
voorbeeld de gevaren van de georganiseerde misdaad 
of van de milieuverontreiniging goed afwegen tegen 
hun problemen met vernieling en diefstal in de 
woonbuurt of op het werk? 

De tweede vraag is wat de politie nu feitelijk met al 
die gegevens doet. De beantwoording van deze vraag 
vergt een aparte studie. Daarin zouden de diverse 
kadernota's, beleidsplannen en werkplannen van de 
regiokorpsen moeten worden geanalyseerd aan de 
hand van de vraag in hoeverre de gegevens van de 
Politiemonitor een aanwijsbare rol spelen in de 
beleidscyclus. De indruk die wij momenteel hebben is 
dat de politie tot dusverre moeite heeft om de talrijke 
en diverse gegevens te vertalen in concreet beleid. 

Dat is ook wel begrijpelijk. Immers, wat moet de 
politie nu doen wanneer blijkt dat 30% van de 
bevolking uit haar regio zich onveilig voelt? Niets 
doen? Meer surveilleren? Hoe en waar surveilleren? 
Etcetera. Wat moet zij doen als blijkt dat 60% van de 
bevolking meent dat vandalisme streng moet worden 
aangepakt? Met het hele korps achter jonge vandalen 
aangaan of toch, zoals het O.M. benadrukt en eist, de 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit intensi-
veren? In iedere geval kan worden opgemerkt dat de 
gegevens van de Politiemonitor meer betekenis zullen 
krijgen wanneer zij met elkaar kunnen worden verge-
leken in de tijd en met gegevens van vergelijkbare 
regio's. 

De derde vraag die men zich kan stellen is of het 
opzetten, uitvoeren en interpreteren van bevolkingson-
derzoek niet een erg oncontroleerbare manier is van 
politiek bedrijven. De meer klantgerichte benadering 
zou dan kunnen doorslaan naar het slaafs volgen van 
het dictaat van moeilijk controleerbare interpretaties 
van (meningen en) antwoorden van een kleine steek-
proef burgers: de dictatuur van de Politiemonitor. 

Op grond van deze overwegingen zijn wij van 
mening dat de gegevens van de Politiemonitor een 
belangrijk hulpmiddel kunnen vormen voor het sturen 
van politiezorg. Het kan en mag echter nooit als een 
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Noten 

vervangingsmiddel dienen voor sturing door bevoegde 
functionarissen noch voor de politieke, democratische 
controle hierop. 

' Andere benamingen voor de 
bevolkingsenquetes zijn (gewecst): 
`Standaard Enquetc Bevolking', 
'Bevolkingsonderzoek', 'Politieel 
Bevolkingsonderzoek' en 
'Marktonderzoek Politic'. 

Inglehart gebruikt de term `stille' 
revolutie, omdat hij de 
verschuiving van `materialistische' 
naar 'postmaterialistische' 
waardenpatronen toeschrijft aan 
de opeenvolging van verschillende 
generatics: oudere generaties die 
zijn opgegroeid in perioden van 
armoede en oorlog, verdwijnen 
langzaam en worden vervangen 
door nieuwe generaties die zijn 
opgegrocid in een periodc van 
ongekende welvaart en binnen-
landse vrede. Aangezien deze 
veranderingen niet direct 
waarneembaar zijn, spreekt hij 
van een 'stille' revolutie. 
' En sinds kort ook bedrijven. 
' Gepubliceerd in 1967 door 
Biderman en anderen; zie Fischer 
(1978). 

Zie voor ecn goed overzicht: 
Michels (1992). Als gevolg van de 
invoering van de regiopolitie 
wordt de Politiemonitor op dit 
moment nauwelijks meer op 
gemeentelijk niveau uitgevoerd, 
maar wel op regionaal en 
districtsniveau. 

Het voert te ver op deze plaats 
uitvoerig in te gaan op deze 
problcmen. De lezer zij verwezen 
naar Fischer, 1978; Schneider, 
1982; Waller, 1982; Hindelang, 
1982; Bruinsma, Van de Bunt en 
Fischer, 1990; Bruinsma. 1992. 
' Zo bleek tijdens onderzoek in 
enkele middclgrote gemeenten dat 
conclusies over het aangiftegedrag 
van bepaalde misdrijven soms 
worden gebaseerd op een onver- 
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antwoord laag aantal respon-
denten (Bruinsma, Crijns en 
Kroes, 1993). 

Een laatste kanttekening bij dit 
thema van de Politiemonitor is 
van methodologische aard: in 
hoeverre wordt door de wijze van 
vraagstelling de beantwoording 
beinvloed? Het gros van de 
vragen is namelijk zo gesteld dat 
respondenten alleen in ontken-
nende zin kunnen aangeven dat 
zij zich veilig voelen. De vragen 
suggereren te zeer dat onvei-
ligheid in Nederland een gegeven 
is waar slechts zo nu en dan een 
uitzondering op bestaat. 
9  Het aangiftegedrag wordt slechts 
bij een kleine groep onderzocht. 
1 " Zo wordt bij voorbeeld in 
bestuursafspraken tussen de 
gemeenten Enschede, Haarlem en, 
Nijmegen, de regiopolitie 
IJsselland en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gebruik 
gemaakt van de gegevens van de 
Politiemonitor. In deze bestuurs-
afspraken zijn de korpsen onder 
meer overeengekomen zorg te 
dragen voor een lager percentage 
slachtoffers van misdrijven. 
" Ondanks een relatief grote 
steekproef van bij voorbeeld 2000 
respondenten blijven bij een 
slachtofferpercentage van 2% bij 
een bepaalde delictcategorie 
slechts 40 respondenten over. Dit 
aantal is te klein om vergaande en 
betrouwbare uitspraken te doen 
over delictspecifieke kenmerken. 
Daarvoor is de politic dus weer 
afhankelijk van de door zo velen 
verguisde politiecijfers. 
1 ' Op het niveau van het minis-
terie, het 0.M., het regiocollege, 
op korps-, districts- en 
wijkniveau. 

Enkele suggesties om die 
kwaliteit te verbeteren zijn de 



volgende. De rapportage zou niet 
beperkt moeten blijven tot de 
opsomming van uitsluitend 
percentages van de frequentiever-
delingen voor de afzonderlijke 
vragen. Bovendien zouden 
betrouwbaarheidsanalyses, schaal-
of indexconstructies ten behoeve 
van de meting van belangrijke 
begrippen als veiligheidsgevoelens 
of probleempercepties moeten 
worden uitgevoerd, statistische 
toetsen moeten worden toegepast 
om na te gaan of verschillen 
significant zijn (zo is het zonder 
statistische toetsen onmogelijk na 
te gaan of verschillen in percen-
tages tussen jaren het gevolg zijn 
van toevallige fluctuaties of van 
werkelijke veranderingen) en een 
grondige analyse moeten plaats-
vinden om de gevolgen van non-
response voor de kwaliteit van de 
gegevens te kunnen bepalen. Niet 
in de laatste plaats zou het 
wenselijk zijn correlationele en 
multi-variate analyses uit te 
voeren waarmee dieper liggende 
structuren, mechanismen en 
dergelijke kunnen worden 
opgespoord. Ten slotte zouden de 
interpretaties kunnen worden 
verbeterd (heel vaak is in de 
rapporten de methodische fout te 
zien dat op grond van univariate 
frequentieverdelingen allerlei bi-, 
tri- of multi-variate conclusies 
worden getrokken). 
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Om de kwaliteit van de 

politiezorg 

De reorganisatie van de politie en de burger 

mr. J. Wiarda* 

Beter apparaat, betere politiezorg? 

Met het achter elkaar zetten van de woorden 'de 
reorganisatie van de politic' en 'de burger' wordt licht 
de suggestie gewekt dat er een verband aanwezig is. 
Dat is ook zo, maar wel op afstand. Wie de schrif-
turen leest die hebben bijgedragen aan wat nu de 
nieuwe Politiewet lijkt te worden, zal niet bevangen 
worden door de gedachte dat de reorganisatie primair 
bedoeld is voor de burger. Dat is ook niet het geval. 
Grondreden voor de reorganisatie van de politie is 
gelegen in de constatering uit de Memorie van 
Toelichting van de nieuwe Politiewet 'chi met een 
verbrokkeld, ondoelmatig en in verhouding kostbaar 
politie-apparaat als thans bestaat geen passend 
antwoord valt te geven op de uitdagingen waarvoor 
de politie zich in tegenwoordige omstandigheden ziet 
gesteld. Zonder een belangrijke schaalvergroting en 
daaraan inherente verbetering van de bedrijfsvocring 
zullen de kosten verbonden aan een naar verhouding 
kostbaar en niet zo effectief georganiseerd politiebestel 
(...) op den duur onbeheersbaar worden'. 

Schaalvergroting, efficiency en effectiviteit zijn bier 
de steekwoorden. Zonder iets af te doen aan het 
belang van de primaire doelstelling van de reorgani-
satie van de politie, betreft het bier geen 'mission 
statement' waar de burger een boodschap aan heeft. 
En dat is bedenkelijk, want een derde van de 
Nederlandse bevolking weet zich bedrukt door 
algemene gevoelens van onveiligheid. Om beter te 
kunnen beoordelen wat het politie-apparaat, na de 
reorganisatie, voor de burger kan gaan betekenen is 
het goed eerst enige afstand daarvan te nemen 
alvorens in te zoomen. 

* De auteur is korpschef van de Politie Regio Utrecht. 
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Maatschappelijke entourage 

Het politie-apparaat opereert niet in het luchtledige, 
maar is als uitvoerend orgaan van de overheid 
geplaatst in de frontlinie van de samenleving. Deze 
precaire positie van het politie-apparaat veronderstelt 
een coherent en doordacht overheidsbeleid. Een 
overheidsbeleid dat in normstellende zin op hoofd-
lijnen kan rekenen op draagvlak in de samenleving en 
dat wat betreft handhaving zowel in kwantitatieve en 
kwalitatieve zin een reed perspectief biedt. Zolang het 
complex van waarden en normen dat het politie-
apparaat als richtsnoer voor het handelen krijgt 
aangereikt het resultaat is van onderling vaak niet 
compatibele uitgangspunten en doelstellingen, zal het 
niet makkelijk zijn een geloofwaardig politieprodukt 
te realiseren. 

Welnu, het beeld dat de overheid als normstellend 
instituut oproept laat bepaald nog te wensen over. Zie 
ik het goed, dan kampt de overheid met een identi-
teitscrisis. Scherp calculerende burgers zien overheids-
optreden steeds minder als in hun welbegrepen eigen-
belang. De overheid is niet meer een namens ons allen 
opererend instituut dat toeziet op de behartiging van 
gezamenlijk gevoelde belangen. In dit klimaat kan 
normvervaging gedijen en zich onttrekken aan de 
norm verworden tot een nationale sport. 

Het is goed te beseffen dat de roep om een betere 
politiezorg, hoe terecht ook gedaan, geen kans van 
slagen heeft als de context waarbinnen het politie-
apparaat moet functioneren, niet in de opknapbeurt 
wordt betrokken. Anders gezegd, juist ook het sturend 
vermogen van het overheidsoptreden moet kritisch 
worden bezien, wil het politie-apparaat zich verzekerd 
weten van een goede uitgangspositie voor het eigen 
functioneren. Waar het om gaat is dat het openbaar 
bestuur nieuwe kansen schept voor een doeltreffend 
beleid door het bewerkstelligen van een kentering in 
het denken over regelgeving en handhaving. 

Terugdringen strufbuarstellingen 

De grootste winst in de strijd om een effectieve en 
geloofwaardige overheid kan worden geboekt bij de 
eerste schakel van het overheidsoptreden: de 
normstelling. De niet aflatende drang naar rechtvaar-
digheid en gelijkheid heeft ertoe geleid dat op allerlei 
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terreinen regelgeving is geformuleerd met een kritieke 
mate van complexiteit. Verfijning op verfijning wordt 
geconstrueerd in een krampachtige, want machteloze 
paging ieder het zijne of het hare te geven. 

Het bijstandsdossier kan wat dit betreft integraal in 
elk bestuurskundehandboek warden opgenomen: de 
Algemene Bijstandswet kent onderscheid in rechten 
tussen alleenstaanden, gehuwden, samenwonenden, 
voordeurdelers, mensen met `kostgangers', onderver-
huurders. Intussen is er een nieuwe jeugdnorm 
gekomen die niet minder dan 23 verschillende situaties 
detinieert. Elke relatie met een zinvolle controle op de 
rechtmatigheid van de verstrekking van bijstandsuit-
keringen moet in een dergelijk systeem welhaast 
berusten op touter toeval. Eens te meer wanneer blijkt 
dat de regels voor toepassing van de bijstand in de 
praktijk soepel en clientvriendelijk worden toegepast. 
Het interne instructieboekje voor de medewerkers in 
Groningen kreeg de niets verhullende titel: Marge is 
regel. Voorbeelden als deze vallen te kust en te keur 
op het gehele terrein van de sociale zekerheid aan te 
treffen. 

De oplossing is simpel. Wie ten gronde de uitke-
ringsfraude wil bestrijden, het zwarte circuit wil terug-
dringen, verklare zich voorstander van het basisin-
komen. Elke andere oplossing voor het fenomeen van 
de uitkeringsfraude is gedoemd te mislukken. Niet 
omdat het onmogelijk is fraude op te sporen en te 
bestraffen. In principe kan immers het opsporings- en 
vervolgingsapparaat aanmerkelijk warden vergroot, 
uiteraard met alle financiele en andere gevolgen 
vandien. Wel omdat de onderliggende norm bij de 
burgers am wie het gaat niet is lverinnerlijke. De 
notie dat uitkeringsfraude het publiek belang schaadt, 
en dus indirect het eigenbelang tekort doet, ontbreekt. 
In de politieke besluitvorming wordt volstrekt onvol-
doende gewicht toegekend aan de vraag of en, zo ja, 
op welke wijze normstellingen aan burgers 
loverdraagbaar' zijn, in die zin dat ze door hen ids 
richtinggevend warden beleefd. 

EG-fraude zou hier loch enige aandacht moeten 
krijgen. Het stelsel van regelgeving en heffingen, 
waarmee wordt gepoogd het Europese gebouw netjes 
aaneen te voegen, verschaft — mede ten gevolge van de 
vele in regelverfijning tot uitdrukking komende 
politieke compromissen — een 	boire' voor 
ontduiking, fraude en corruptie. De oplossing: op 
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naar de Verenigde Staten van Europa met een echt 
Europees bestuur, een echt parlement en — na 
opheffing van de soevereine staten — regionaal zelfbe-
stuur, gebaseerd op de realiteit van regio's die elkaar 
steunen! Hoe langer de huidige fase zich voortsleept, 
hoe meer Europa staat voor normloosheid (inclusief 
de fancy salarissen die voor Europese functionarissen 
worden betaald). 

Over dit alles valt nog veel te zeggen. Ik zal dat hier 
niet doen. Wel wil ik nog eens benadrukken dat de 
overheid taakstellend het criminaliseren van gedra-
gingen zal hebben te beperken. Niet alleen vanuit de 
gedachte dat van overheidswege verstrekte normstel-
lingen de kans moeten krijgen onderdeel te worden 
van het normen- en waardenpatroon van burgers, 
maar ook met het oog op de beperkte slagkracht van 
diezelfde overheid. 

Uiteraard spelen bij deze opvatting ook normatieve 
gedachten over de taak van de overheid een rol. In 
hoeverre kan en mag de overheid bij voorbeeld, als 
het gaat om het welbevinden van eigen lijf en leden, 
dwingend opvattingen voorschrijven? Ik doel hier 
natuurlijk op het drugsvraagstuk. Het beleid van 
criminalisering, opsporing en vervolging is naar het 
oordeel van eenieder die zich waar ook ter wereld echt 
in het probleem heeft verdiept, mislukt. De hardnek-
kigheid waarmee nationaal en internationaal wordt 
vastgehouden aan het prohibitiestelsel door de straf-
baarstelling van drugs suggereert op zijn minst de 
aanwezigheid van een onvergankelijke morele 
waarheid. 

Tegen de achtergrond van de omstandigheid dat 
evenzeer verslavende genotmiddelen als alcoholhou-
dende drank en tabaksartikelen wel algemeen 
verkrijgbaar zijn, valt niet goed in te zien welke 
waarheid dat zou moeten zijn. Met de legalisering van 
drugs zal het criminaliteitsbeeld van Nederland 
meetbaar in positieve kunnen worden bijgesteld, 
terwijl een op gezondheidsaspecten gerichte 
benadering betere kansen op succes krijgt. Het lijdt 
geen twijfel, dat de omvang van het door het prohibi-
tiestelsel gecreeerde crimineel-economisch volume dat 
van andere vormen van internationale criminaliteit 
(wapens, mensenhandel, prostitutie, gokken) ver 
achter zich heeft gelaten. En nogmaals: de bron, het 
prohibitiestelsel, berust op een flagrante denkfout die 
internationaal door politici wordt gekoesterd. 
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Handhaven normstellingen 

— Prioriteitstelling 
Het handhaven van de rechtsorde betreft de 'core 

business' van het politiebedrijf. Het inperken van het 
aantal strafbaarstellingen maakt het werkveld voor de 
politie overzichtelijker. Dit neemt niet weg dat een 
gerichte aansturing en prioriteitstelling voor de politie 
noodzakelijk is. Voorkomen moet worden dat het 
politie-apparaat als `een burgemeester in oorlogstijd' 
moet kiezen uit vele kwaden. Opgestuwd door de 
publieke opinie laten politici zich verleiden tot het 
telkens aanreiken van nieuwe prioriteiten. Floe goed 
bedoeld ook, het gevolg daarvan is dat de politie 
—noodgedwongen — een eigen lijn trekt. Het bevoegd 
gezag zal scherp moeten aangeven welke resultaten 
men waar geboekt wil zien en welke inzet van mensen 
en middelen men daarvoor over heeft. 

— Band tussen daad en straf 
Het gezag van normen en waarden staat of valt met 

de bereidheid van de overheid om de gestelde normen 
en waarden effectief te handhaven. De overheid mag 
niet vertrouwen op het `zelfdragend vermogen' van 
een strafbaarstelling. De overheid zal het belang 
daarvan moeten onderstrepen met een consequente 
handhaving. Dat betekent niet alleen dat de pakkans 
groot moet zijn, het betekent ook dat `gepakten' 
zoveel mogelijk in aansluiting op de daad of het 
gepakt zijn hun straf ondergaan. Vastzetten om het 
vastzetten heeft slechts een zeer beperkte meerwaarde. 
De tijd dat men vastzit dient dan ook gebruikt te 
worden voor gedragsbeinvloeding. Het gebrek aan 
normbesef kan met behulp van gerichte begeleiding 
worden bijgesteld. De hernieuwde belangstelling voor 
Rijkswerkinstellingen past in deze denkrichting. 
Vormen van nazorg en verdere begeleiding zijn in veel 
gevallen gewenst om het terugvallen in oude gedrags-
patronen zoveel mogelijk te voorkomen. 

— Verantwoordelijk stellen 
Niet alleen de band tussen daad en straf, ook de 

band tussen daad en schade dient te worden aange-
trokken. Kort en goed komt het er op neer, dat zoveel 
mogelijk in civielrechtelijke zin de schade op de dader 
verhaald moet worden. Dit geldt in zijn algemeenheid, 
maar zeker voor overheidsinstanties. 
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Overheidsinstanties dienen verplicht te worden schade 
te verhalen, ongeacht de kosten die daarmee gemoeid 
zijn. Het verdient sterk aanbeveling de kosten voor 
het verhaal van de schade fiscaal aftrekbaar te maken. 

Als alternatief voor een celstraf moet er, in het 
verlengde van het schadeverhaal, een herstelplicht 
komen voor de maatschappelijke kosten die het 
gevolg zijn van de normschending. Dit betekent 
simpelweg dat bij de dader onverkort in rekening 
gebracht worden de kosten van het politie-onderzoek, 
de kosten van de inzet van het 0.M., de kosten van 
de rechterlijke inzet, de kosten van het arbeidsverzuim 
van het slachtoffer, de kosten van de slachtofferhulp 
enzovoort. Voor zover een dader geen vermogen heeft 
en evenmin loonvormende arbeid verricht, en het dus 
moeilijk wordt om tot gepaste herstelbetalingen te 
komen, dient voor betrokkene een werkplaats te 
worden geregeld, zo nodig in een Rijkswerkinrichting. 
Financiele genoegdoening moet er komen, linksom of 
rechtsom! 

De reorganisatie van de politie 

De overheid dient als `werkvoorbereider' voor het 
politie-apparaat werk te maken van de hierboven 
beschreven uitgangspunten: het terugdringen van de 
strafbaarstellingen en tegelijkertijd het strakker 
handhaven van de gestelde normen. Een overheid die 
zich in deze zin oprecht inspanningen getroost, schept 
een klimaat waarin het voor het politie-apparaat 
vruchtbaar arbeiden is. 

Zorgvuldig heb ik in het voorafgaande de band met 
de reorganisatie afgehouden. Het is mijn overtuiging 
dat een herijking van de kaderstelling van de overheid 
een absolute voorwaarde is om tot betere resultaten 
van het politiewerk te komen. Zolang de aandacht 
van de overheid meer gericht is op het opvangen van 
de gevolgen van criminaliteit en minder op het 
wegnemen van oorzaken van criminaliteit, zal het 
politie-apparaat, zowel het oude als het nieuwe, geen 
wezenlijk betere politiezorg kunnen aanleveren. Voor 
alle duidelijkheid: hiermee is niet gezegd, dat het 
politie-apparaat niet beter georganiseerd kan worden 
en dat het politiewerk niet kan worden verbeterd. 
Integendeel, een van de winstpunten van de reorgani- 
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satie is juist gelegen in het effectiever en efficienter 
kunnen opereren van de politic. 

De vraag is wel of de organisatie direct en op alle 
fronten meetbaar beter gaat functioneren. De aard 
van de reorganisatie wijst niet in deze richting. 
[rimers, de reorganisatie betekent per saldo een 
opschaling van de organisatie, wat met name voor de 
bestrijding van de grootschalige en georganiseerde 
criminaliteit vruchten kan opleveren. Daarmee is 
overigens niet gezegd dat deze vormen van crimina-
liteit kunnen worden teruggedrongen. Wellicht dat 'de 
groei kan worden afgevlakt', om een term uit het 
WAO-dossier te gebruiken. Welke resultaten op dit 
terrein ook geboekt gaan worden, het is nog maar 
zeer de vraag of de burger de uitstraling daarvan in 
zijn eigen woonomgeving in positieve zin ervaart. 

In de beleving van burgers speelt niet zozeer de 
bestrijding van de zware, georganiseerde criminaliteit 
een rol als het gaat om het functioneren van de 
politic. De roep van de burgers om (meer) politiezorg 
richt zich vooral op de bestrijding van `kleine' crimi-
naliteit en op zaken als bereikbaarheid en aanwe-
zigheid van de politic. Het is niet op voorhand te 
zeggen dat ook bier, ondanks een substantiele 
produktieverhoging, direct en meetbaar resultaten in 
de veiligheidsbeleving geboekt zullen gaan worden. 

Produktie, prestatie, effect 

Zonder een substantiele verhoging van de produktie 
bij vele maatschappelijke instellingen en overheden, 
inclusief de politic, zal geen aantoonbaar maatschap-
pelijk effect van het politie-optreden worden bereikt. 
De prestaties moeten omhoog en zeker de produktie. 
Normen als 50% van de overvallen en 30% van de 
woninginbraken oplossen, x-uren aanwezigheidstoe-
zicht per duizend inwoners, reactietijd minder dan tien 
minuten bij een gemiddelde van minder dan vijf 
minuten, tig-duizend snelheidsverbalen met staande 
houden op 80km-wegen, moeten gesteld kunnen 
worden. 

Maar dit lukt nooit als de produktiviteitsverbetering 
wordt opgevreten door verdergaande versoepeling van 
arbeidsvoorwaarden. In de afgelopen tien jaar is alles 
weggelopen naar mooie dingen voor de mensen: 5% 
naar ADV, 3% naar ouderschapsverlof, 5% — maar 
waarschijnlijk aanzienlijk meer — naar deeltijdarbeid, 
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1% of meer naar VVU (vervroegde uittreding), 1% of 
meer naar ARBO (Arbeidsomstandighedenwet), om 
over kop-munt maar niet te spreken! Hoezo een 
produktiviteitsverbetering van meer dan 15%? 

Er moet een meerjarencontract komen tussen de 
minister, de korpsbeheerders, de politievakorganisaties 
en de korpschefs, een Centraal 
Produktiviteitscontract, inhoudende dat produktivi-
teitsverbetering voor tenminste de helft ten goede 
komt aan de burgers. Ooit werd geroepen: 'Met meer, 
maar beter!' Voor mij geldt: 'We hebben een serie 
goede produkten, maar er is meer, veel meer, voor 
nodig.' 

Politie Resio Utrecht 

Tot slot nog een kort uitstapje naar de stand van 
zaken in de Politie Regio Utrecht: van de theorie naar 
de praktijk. De intentie om succesvol te zijn op de 
hierboven aangegeven terreinen is nadrukkelijk 
aanwezig. Een enkele blik op de plannen van de 
Politie Regio Utrecht, zowel op regio- als districts-
niveau, maakt dat duidelijk. 

De regionale beleidsvoornemens 1993 geven aan dat 
ook voor het overgangsjaar 1993 doelen als veiligheid, 
leefbaarheid en gelijkheid naderbij gebracht moeten 
worden. Onmiskenbaar ligt de eerste prioriteit bij het 
terugdringen van geweld. In de districtsplannen 
komen vele concrete doelstellingen voor op het gebied 
van criminaliteitsbeheersing. Met name woningin-
braken en overvallen krijgen prioriteit. 

Daarnaast krijgt de beheersing van overlast in 
nagenoeg ieder districtsplan prioriteit. Verder wordt 
in de districtsplannen uitgebreid aandacht besteed aan 
de kritische succesfactor S (servicegerichtheid). De 
verbetering van de bereikbaarheid, beschikbaarheid en 
klantgerichtheid van de politie wordt in de meeste 
plannen in concreet meetbare doelstellingen verwoord. 
De bejegening van de klant die om hulp vraagt wordt 
aan kwaliteitseisen onderworpen. Op dit gebied valt 
een verbetering ten opzichte van het huidige service-
niveau te verwachten. Regiobreed wordt het zwaar-
tepunt gelegd op de reactiesnelheid, dat wil zeggen, 
dat aan de 10-minutennorm in 95% van alle 
hulpvragen in de eerste twee prioriteiten zal moeten 
worden voldaan. 

Kortom, ambities zijn er voldoende. De regionale 
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korpsleiding heeft managementbesprekingen gevoerd 
met districts- en divisiechefs over de wijze waarop de 
beoogde doelstellingen kunnen worden gehaald. De 
tijd zal uitwijzen of het nieuwe politiebestel zodanig is 
ingericht dat het politieprodukt in redelijke mate is 
toegesneden op de behoeften van de burgers op het 
terrein van orde en veiligheid. Het nieuwe bestel lijkt 
een redelijke structuur te bieden waarin, afhankelijk 
van cultuur en functioneren, tot goede prestaties kan 
worden gekomen. De structuur is niet doorslag-
gevend, tenzij zij even gefragmenteerd is als de oude. 
De nieuwe biedt een voldoende kader. Als het niet 
goed gaat, ligt het aan iets anders. 
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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, 
no. 5, 1993) is The police after the reorganization. 

The relation between the public prosecution service 
and the regional police 
C. van Steenderen 
The last two decades have seen a sharp rise in the 

occurence of criminality in the Netherlands. Initially 
this was addressed by allocating more personnel and 
resources to the police and the penal system. The 
police were the first to draw the conclusion that the 
solution to this problem had not only a quantitative, 
but also an organizational dimension. Accordingly, 
many local police forces were internally reorganized. 
Nevertheless, the fragmentation of the Dutch police 
into 149 forces prevented any concerted attack on 
organized crime. Therefore, in 1990 the government 
set in motion a reorganization of the Dutch police 
into 26 large forces. The public prosecution service 
(PPS) was given a say in the running and management 
of the police, powers it did not have until then. This 
confronts the PPS, part of the judiciary, with comple-
tely new tasks for which it has had next to no trai-
ning. It has to learn the mechanisms of government 
and acquire management skills. The author is of the 
opinion that the PPS will only succeed in its new role 
if it manages not only to change its own culture but 

Summaries 79 



also the top of its own organization. A truly 
Herculean task. 

Problem-oriented approach to security; problems and 
solutions 
./. Horn 
The main reason for the reorganization of the 

Dutch police was that the police forces had become 
too fragmentated to carry out their main duty — the 
control of crime — satisfactorily. The Dutch police 
face similar problems to those of other countries: a 
rising crime rate, a rising concern about personal 
security with public opinion assuming that the police 
are responsible. The reorganization of the Dutch 
police should lead to a more efficient and more 
effective police apparatus. In this article the author 
argues that for a real improvement of the Dutch 
police an integrated approach is essential. This implies 
a problem-oriented approach to security with the 
following components: definition of a clear mission to 
be used as a guiding light for its activities, regularly 
supplied information based on market-analysis, the 
definition of a clear market-oriented strategy, which 
allows the management to allocate the necessary 
resources to satisfy 'the market', a clear picture of the 
products and processes by which the police contribute 
to security, appropriate allocation of authority and 
responsibilities to the correct people/level within the 
force (structure and staff), management control should 
serve to support and continuously improve the 
executive processes and also motivate the staff. All 
these elements are to be seen as part of one approach, 
and must remain in balance to achieve the desired 
results. This approach requires vision, courage and 
perseverance on the part of the police management. 

The police and the public; between community 
policing and the dictatorship of public surveys 
GIN. Bruinsma, ER. Kleemans and L. Kroes 
The last decades have shown a remarkable shift in 

the relations between the police and the public. 
During the fifties, the Dutch police organization 
operated like a relatively autonomous social system 
showing little or no interest in the wishes of the 
public. Since then, however, the police organization 
has moved gradually towards the so-called 
community-service approach. The growing use of 
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public surveys is in part a way for the police to attune 
themselves to the wishes of the public. In this article, 
the development of the use of public surveys by the 
police is described in the context of the changing 
relations between the police and the public. Besides 
that, the themes of these surveys such as victimi-
zation, neighbourhood problems, fears of crime and 
public assessment of the police are described. Finally, 
the quality as well as the limitations of these surveys 
can be valuable tools in correcting certain popular 
misconceptions. However, these surveys can and 
should never be used as a substitute for the 
management of police work by competent authorities, 
nor for the democratic checks and balances with 
regard to the police. 

Concerning the quality of police services; the reorga-
nization of police and citizen relations 
J. Wiarda 
Current reorganization activities aim primarily at 

structuring the police force in such a way that it will 
continue to respond adequately to present day 
demands. Key objectives are expansion and impro-
vement of operational management. The positive 
effects of this for the population however, remain to 
be seen. Real improvement of police services can only 
be brought about if government policy on this topic is 
critically reviewed. This would involve increasing 
attention to matters such as reducing penalization and 
maintaining standards. It goes without saying that the 
police will take up the challenge of increasing its own 
production and performance levels. A long-range 
contract is to be drawn up, stating that at least half of 
the efforts to increase production should be directed 
towards improvement of services to the population. 
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Literatuuroverzicht Algemeen  
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquent 
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 kopiefin worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrift-
artikelen, rapporten en 
jaarverslagen met betrekking tot 
bolengenoemde gebieden toegan- 
kelijk gemaakt. De documenten die 
vanaf 1987 zijn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aannaag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te leen worden 
goraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
rergoeding 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 
(E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 
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1 
Fiore, D. 
De internationale organ isatie 
van de strird tegen het witwassen 
van geld 
Panopticon, 13e jrg., nr. 6, 
1992, pp. 617-621 

De financiele actiegroep tegen het 
witwassen van geld werd in 1989 
door de regeringsleiders van de 
zeven belangrijkste geindustriali-
seerde landen (0-7) opgericht. Op 
basis van de vaststelling dat het 
drugsprobleem dramatische 
proporties begon aan te nemen, 
ging het erom de resultaten te 
evalueren van de reeds bestaande 
samenwerking het gebruik van het 
banksysteem en van de financiele 
instellingen voor het witwassen 
van geld en bijkomende preven-
tieve maatregelen op dit vlak te 
bestuderen — waaronder ook de 
aanpassing van de juridische en 
bestuurlijke systemen — op een 
wijze die de multilaterale 
rechtshulp zou verbeteren. Op 25 
juni 1992 heeft de financiele actie-
groep tegen het witwassen van 
geld in Lugano zijn derde verslag 
aangenomen. Het eerste verslag 
(1990) maakte een balans op van 
de bestaande situatie: gepoogd 
werd om de omvang van het 
fenomeen van het witwassen aan 
te geven en de modi operandi van 
de witwassers te belichten. 
Het verslag biedt ook een 
overzicht van de geldende 



bepalingen in de strijd tegen het 
witwassen van kapitalen, zowel 
op internationaal als op intern 
vlak. Bovendien bevat het 40 
aanbevelingen voor de deelne-
mende staten. Na bespreking van 
de inhoud van het eerste verslag 
(1990) en het tweede verslag 
(1991) wordt het derde verslag 
(1991-1992) besproken. Het 
betreft een activiteitenrapport 
over de drie belangrijkste 
domeinen waarop de Groep actief 
is: het evalueren van de imple-
mentatie van de aanbevelingen, de 
aanpassing van de acties aan de 
meest recente witwastechnieken 
en de vervolmaking van de aanbe-
velingen, en tenslotte het 
versterken van de internationale 
rol van de actiegroep. 

2 
Fijnaut, C. 
De criminek politic ,* in de 
Europese getneenschap 
Panopticon, 13e jrg., nr. 6, 
1992, pp. 572-589 

De auteur beziet de rol die de 
Europese Gemeenschap speelt 
met betrekking tot criminele 
politiek in communautair en in 
intergouvernementeel verband. 
Wat betreft het communautaire 
verband kan allereerst opgemerkt 
worden dat in het EG-Verdrag 
niets bepaald wordt m.b.t. straf-
recht of misdaadbestrijding: de 
EG kent geen eigen strafrecht en 
kan ook geen regels m.b.t. EG-
wetgeving handhaven: dit is 
overgelaten aan de lidstaten. Er is 
wel discussie geweest over de 
vraag of het niet wenselijk zou 
zijn dat de EG supranationale 
bevoegdheid zou bezitten en een 
eigen strafprocesrecht, maar de 
lidstaten zijn erg afwijzend. Het 
EG-mededingingsrecht is wel 
communautair, supranationaal 
geregeld; dit heeft echter geen 
strafrechtelijk karakter. Een 
belangrijke ontwikkeling in de 

Literatuuroverzicht 

bestrijding van EG-fraude is de 
oprichting van de UCLAF, voor 
de coordinatie van de fraudebe-
strijding. Deze dienst voert steeds 
meer een communautaire 
criminele politiek. Op het gebied 
van drugswetgeving en wapenwet-
geving is er sprake van commu-
nautaire politiek. In intergouver-
nementeel verband, criminele 
politiek gevoerd door samen-
werking op het justitiele, straf-
rechtelijke vlak, en op politieel 
vlak, in het kader van Trevi. Deze 
vormen van samenwerking zijn nu 
ondergebracht in het Verdrag 
betreffende de Europese Unie. Dit 
verdrag zet een nieuwe ontwik-
keling in gang wat politiele 
samenwerking betreft: het 
oprichten van een Europese 
politiedienst (Europol). De 
conclusie is dat de EG een steeds 
grotere rol speelt op het vlak van 
de criminele politiek en van 
daadwerkelijk rechtshandhaving, 
zowel op communautair als inter-
gouvernementeel niveau. De 
auteur staat niet afwijzend 
tegenover deze ontwikkeling, 
hoewel hij onderkent dat zij met 
veel problemen gepaard gaat. 

3 
Koolhaas, E., J.C.M. Oltshoorn 
Milieurechtshandhaving, coordi-
natie en hekid 
Bestuurskunde, nr. 2, 1993, 
pp. 78-86 

Aangezien de handhavingstaken 
en bevoegdheden t.a.v. milieu-
recht zijn verspreid over veel 
instanties, en er gebrek aan 
coordinatie tussen de verschil-
lende handhavingsinstanties was, 
werd een coordinatiebeleid 
ontwikkeld. Dit houdt een 
uniform overlegstelsel op diverse 
bestuursniveaus in, met het 
zwaartepunt op het regionale 
niveau. De coordinatie en samen-
werking kunnen verschillende 
activiteiten omvatten: van infor- 
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matie-uitwisseling tot het 
gezamenlijk verrichten van 
handhavingstaken. Aan de hand 
van een praktijkgeval wordt 
bezien of dit soort overleg 
resultaat heeft. Het betreft de 
Rotterdamse reinigingspolitie, die 
de gemeentelijke verordening voor 
het aanbieden van huisvuil 
handhaaft. Een drastische veran-
dering van takenpakket en bijbe-
horende werkwijze maakte de 
dienst in relatief korte tijd sterk 
afhankelijk van coordinatie: om 
het toenemend straatvervuilings-
probleem te bestrijden werden bij 
voorbeeid meer handhavingsme-
thoden ingezet, zowel preventief 
als repressief. Hierdoor groeide de 
behoefte aan coOrdinatie en 
ondersteuning door derden. De 
volgende aspecten worden belicht: 
samenwerkingsvorm, inhoud, 
keuze van samenwerkings-
partners, obstakels. Hieruit kan 
de conclusie worden getrokken 
dat een uniforme regionale 
overlegstructuur niet verstandig 
is, omdat deze miskent hoezeer 
coOrdinatie een afgeleide is van 
het primaire takenpakket en de 
werkwijze van verschillende 
instanties. De prikkel tot coordi-
natie komt voort uit de aanwe-
zigheid van concrete problemen. 
Er moet bij de ontwikkeling van 
coardinatiebeleid rekening 
gehouden worden met regionale 
varieteit, behoeften en kansen. 
Met literatuuropgave. 

4 
Martha, R.S.J. 
Vertrouwelijkheid van finaneiele 
gegevens in de Nederlandse 
Ant/lien 
Tijdschrift voor milieuaanspra-
kelijkheid, nr. 2, 1993, 
PP. 33-45 

Naar aanleiding van interna-
tionale verdragen omtrent het 
witwassen van drugsgeld rees de 
vraag of de Nederlandse Antillen 
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wel of geen bankgeheim kent. De 
auteur behandelt eerst de vraag 
op welke beroepsgroepen in de 
financiele sector een geheimhou-
dingsplicht rust met betrekking 
tot financiele gegevens. 
Vervolgens gaat hij in op de 
vraag in welke gevallen deze 
geheimhoudingsplicht doorbroken 
wordt. De beantwoording 
geschiedt aan de hand van het 
civiele recht, het strafrecht en het 
monetair-financieel bestuursrecht. 
Naar Nederlands-Antilliaans 
publiekrecht of dwingend civiel-
recht bestaat er geen op de 
beroepsgroep gerichte geheimhou-
dingsplicht. Voorzover men 
volgens het civielrecht tot geheim-
houding verplicht is vloeit dat dus 
hetzij voort uit uitdrukkelijke 
contractuele bedingen, hetzij uit 
hetgeen naar de aard van de 
overeenkomst, billijkheid, het 
gebruik of de wet wordt 
gevorderd, hetzij uit het beginsel 
van de goede trouw waarmee 
overeenkomsten moeten worden 
uitgevoerd. Op grond hiervan is 
er voor banken (en hun 
personeel) sprake van een geheim-
houdingsplicht met betrekking tot 
financiele gegevens van hun 
clienten. In het monetair-
financiele bestuursrecht worden 
uitdrukkelijke verplichtingen 
opgelegd om financiele gegevens 
aan de aangewezen administra-
tieve organen bekend te maken. 
Op deze organen rust een straf-
rechtelijk gesanctioneerde geheim-
houdingsplicht met betrekking tot 
de aldus verkregen gegevens. De 
getuigplicht in het civiele en het 
strafproces vormt eveneens een 
beperking op de vertrouwelijkheid 
omdat naar gangbare jurispru-
dentie aan banken en zelfs aan de 
hiervoor bedoelde administratieve 
organen geen verschoningsrecht 
toekomt. Artikel 40 van het 
Statuut van het Koninkrijk vormt 
volgens de auteur de Achilleshiel 



van de vertrouwelijkheid van 
financiele gegevens in de 
Nederlandse Antillen. 

5 
Melief, A. 
SVB legt nadruk op terugvor-
deren 
Surplus, 3e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 18-20 

Het rapport Te goeder trouw doet 
verslag van een onderzoek van de 
Sociale Verzekeringsraad (SVr) 
naar de bestrijding van fraude bij 
de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB). De SVB voert de volksver-
zekeringen, waaronder de 
Algemene Kinderbijslagwet 
(AKW), de Algemene 
Ouderdomswet (AOW) en de 
Algemene Weduwen- en 
Wezenwet (AWW). De Bank is 
verantwoordelijk voor de 
uitvoering — zowel beleidsmatig 
als uitvoeringstechnisch — van 
deze drie wetten. Fraude met de 
volksverzekeringen is niet 
ondenkbaar. Bij de SVB ligt de 
nadruk op het voorkOmen van 
fraude, op de preventie. Als de 
betalingen niet kloppen, probeert 
de Bank het te veel betaalde geld 
terug te vorderen. Zij onderzoekt 
meestal niet of het om fraude 
ging. De Bank toont weinig 
behoefte fraude te achterhalen, 
zolang zij het instrument van de 
terugvordering succesvol kan 
hanteren. De Bank houdt geen 
registratie bij van de overweging 
om wel of geen aangifte te doen 
van geconstateerde fraude. Uit 
mondelinge informatie bleek dat 
een belangrijke reden om af te 
zien van het doen van aangifte 
voortvloeit uit de geringe 
verwachtingen die de SVB heeft 
over de effectiviteit van de afhan-
deling door het openbaar minis-
terie. In de meeste gevallen wordt 
de zaak, naar zeggen van de 
Bank, namelijk geseponeerd of in 
het geheel niet afgehandeld. Door 
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het ontbreken van systematische 
registraties door de SVB zal in de 
praktijk het aantal fraudegevallen 
groter zijn dan het aantal 
ontdekte gevallen. 

6 
Peeters, H. 
Het schandaal van de interna-
tionale handel in exotische 
vogels 
Politie, dier & milieu, 67e jrg., 
nr. 5, 1992, pp. 160-163 

Onder verwijzing naar het rapport 
van Hochstenbach, waarin zij 
voor Vogelbescherming 
Nederland een onderzoek deed 
naar de handel in exotische vogels 
die daarvoor in het wild gevangen 
worden, gaat Peeters in dit artikel 
dieper in op de wet- en regel-
geving op dit gebied. 
Na een algemene inleiding met 
betrekking tot de oorzaak van 
deze groeiende handel laat de 
auteur de wetgeving op interna-
tionaal-, Europees en nationaal 
niveau passeren. Op interna-
tionaal niveau is er de 
Convention on International 
Trade in Endangered Species of 
Fauna and Flora (CITES). De 
ontmoetingen tussen de lidstaten 
in het kader hiervan worden als 
richtinggevend beschouwd voor 
wetgeving op Europees en 
nationaal niveau. Op Europees 
niveau bestaan er twee verorde-
ningen, welke echter vervangen 
zullen worden door een door de 
Europese Commissie ingediend 
voorstel, welke strengere 
wetgeving en verplichtingen tot 
controle en strafrechtelijke 
handhaving binnen de lands-
grenzen van de lidstaten bevat. In 
Nederland, welk land een centrale 
rol binnen de internationale 
handel speelt, zijn een aantal 
problemen en tekortkomingen te 
onderscheiden op dit gebied, 
waarvoor de huidige wetgeving 
onvoldoende oplossing biedt. Een 
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nieuwe Fauna- en Florawet, die 
allerlei bestaandc wetten zou 
moeten integreren, zou deze 
problemen moeten elimineren. 
Deze wet zal dan zoveel mogelijk 
afgestemd moeten worden op 
Europese eisen. In de tussentijd is 
een reparatiewetgeving noodza-
kelijk. 

7 
Veldt, M. 
Misdaad op zee 
Intermediair, 29e jrg., nr. 12, 
1993, pp. 39-45 

Dit artikel behandelt de heden-
daagse piraterij. Met gebruik van 
automatische geweren en speed-
boten slaat de moderne zeerover 
binnen een mum van tijd 
genadeloos toe, terwij1 politic en 
justitie vrijwel machteloos staan, 
omdat buitcn de territoriale 
wateren alleen de vlaggestaat 
rechtsmacht heeft. Justitie heeft 
hierin slechts een adviserende rol. 
Deze onmacht wordt nog 
vergroot doordat Cr bij de 
verschillende staten geen 
bereidheid bestaat tot interna-
tionale samenwerking. Corrupte 
en slecht uitgeruste politiekorpsen 
kunnen, evenals interne onrust, 
bij door piraten geliefde staten de 
zeeroverij vrij spel geven. Voorts 
worden er op het gebied van de 
maritieme fraude door wcreldwijd 
vertakte organisaties nog tallozc 
transacties op zee verricht. Zo zijn 
onder andere de handel in 
chemisch afval, de verkoop van 
niet bestaande ladingen en verze-
keringsfraude hot items. Doordat 
de internationale handel bijna 
geheel schriftelijk wordt gedreven, 
is deze zeer gevoelig voor 
zwendel. Buiten deze criminaliteit 
bestaat Cr (evens gevaar voor het 
milieu, aangezien de piraten niet 
schromen een ecologische ramp te 
veroorzaken. Het internationale 
recht van de zee kent te veel 
beperkingen om de misdaad op 

Strafrecht en strafrechts-
pleging 
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zee effectief aan te pakken. Door 
Internationale afspraken, meer 
bevoegdheden van de politic ter 
zee en het stellen van striktere 
regels ten aanzien van de regis-
tratie van schepen zou de justitiele 
onmacht verminderd kunnen 
worden. Dit zal echter op korte 
termijn niet te verwachten zijn. 

8 
Combe, L. de la 
Internationaal misbruik moeilijk 
vast te stellen 
Surplus, 3e jrg., nr. I, 1993, 
pp. 13-15 

lemand die een sociale verze-
kering 'gebruikt' (misbruikt) op 
een manier waarvoor die niet 
bedoeld is, pleegt lang niet altijd 
fraude. In dit artikel gaat het over 
`echte' fraude; over grensover-
schrijdende fraude naar bij 
voorbeeld Belgie, Duitsland, 
Turkije of Marokko. De auteur — 
een van de auteurs van het onder-
zoeksrapport Greep op de grens?— 
stelt onder meer vast dat het vaak 
moeilijk is door clienten 
verstrekte informatie in het 
buitenland te controleren. Zolang 
dat zo is, blijft internationale 
`gevalsbehandeling' nogal proble-
matisch. In het onderzoek ging 
het om misbruik, een handeling 
die te onderscheiden is van 
oneigenlijk gebruik omdat bij 
misbruik sprake is van wetsover-
treding. Bij fraude gaat het 
expliciet om het op bedrieglijke 
wijze bij anderen opwekken van 
onjuiste voorstellingen d.m.v. 
verkeerde mededelingen, 
verzwijging, manipulatie van 
informatie, enzovoort. Dit alles 
met de bedoeling minder sociale 
premies al te dragen dan wet een 
hogere uitkering te krijgen. De 
auteur gaat achtereenvolgens in 



op: premiemisbruik, prestatiemis-
bruik, volksverzekeringen, en 
bijzondere problemen bij de 
bestrijding van grensover-
schrijdend misbruik. De gevalsbe-
handeling met grensoverschrij-
dende aspecten is problematisch 
doordat in de praktijk veelal de 
technische/organisatorische 
mogelijkheid ontbreekt door 
clienten verstrekte informatie te 
verifieren bij onder andere buiten-
landse uitvoeringsorganen. Ook 
voor de bestrijding van grensover-
schrijdend misbruik geldt dat ze 
pas kans van slagen heeft, als aan 
een aantal voorwaarden wordt 
voldaan. Controle en opsporing 
moeten aandacht behouden en de 
betrokken instanties zouden 
constructief moeten samenwerken. 

9 
Doorenbos, D.R. 
EG-recht en strafivetgeving 
Delikt en delinkwent, nr. 10, 
1992, pp. 1041-1057 

Bij strafrechtelijke sanctionering 
van EG-recht vindt de norm-
stelling in eerste instantie op 
communautair niveau plaats, 
terwijl de sanctiebepaling op 
nationaal niveau geschiedt. Het 
primaire EG-recht wordt gevormd 
door de oprichtingsverdragen van 
de Europese Gemeenschappen en 
de besluiten en verdragen tot 
wijziging en/of aanvulling 
daarvan. Het secundaire EG-recht 
bestaat uit de uitvoeringsbesluiten 
van de Raad en de Commissie 
van de verdragen. Bij directe 
strafrechtelijke sanctionering 
wordt de strafsanctie aan de 
communautaire norm verbonden 
door een rechtstreekse verwijzing, 
zonder dat de norm wordt 
omgezet in een nationaal wettelijk 
voorschrift. Bij indirecte straf-
rechtelijke sanctionering wordt de 
strafsanctie verbonden aan een 
nationaal wettelijk voorschrift dat 
tot implementatie van de EG- 
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norm strekt. Bij directe strafrech-
telijke sanctionering van primair 
EG-recht is er sprake van: een 
directe verwijzing naar het 
nationale strafrecht van de Lid-
staten of een verwijzing van de 
nationale wetgever naar het 
primair EG-recht. Bij indirecte 
strafrechtelijke sanctionering van 
primair EG-recht worden de 
bepalingen pas na implementatie 
in de nationale wetgeving 
voorzien van een strafsanctie. Bij 
de strafrechtelijke sanctionering 
van secundair EG-recht gaat het 
om besluiten van de Raad en de 
Commissie die verbindend zijn en 
een algemene strekking hebben: 
verordeningen en richtlijnen. Een 
verordening kan bepalingen 
bevatten met direct strafrechte-
lijke sanctionering. De lidstaten 
kunnen indirect door een richtlijn 
verplicht worden hun implemen-
tatiewetgeving strafrechtelijk te 
sanctioneren. Door directe straf-
rechtelijke sanctionering van de 
primaire of secundaire EG-norm 
is de communautaire herkomst 
onmiskenbaar. De inhoudelijke 
kenbaarheid van de norm neemt 
echter af. Op nationaal en supra-
nationaal niveau is daarbij het lex 
certa-gebod van belang. 

10 
Elshoff, R. 
Handhaving — meer dan 
bestrijding van fraude 
Surplus, 3e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 10-12 

`Handhaving — meer dan 
bestrijding van fraude' is een 
inleidend artikel van een vierluik 
over fraude en behandelt het veel 
bredere begrip handhavingsbeleid, 
waarvan de bestrijding van fraude 
deel uitmaakt. De organisaties die 
de sociale verzekeringen 
uitvoeren, hebben inmiddels 
`Beleidsplannen Handhaving' 
ingediend bij de Toezichtkamer 
van de Sociale Verzekeringsraad 
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(SVr). Het terrein van de sociale 
verzekeringen is aan grote veran-
deringen onderhevig. Lag het 
zwaartepunt op aandacht voor 
rechtsbescherming, zo gedetail-
leerd mogelijke regelgeving en 
technische uitvoering, nu is dat 
verschoven naar het 'volume' en 
de uitvoeringskosten en naar 
vereenvoudiging. De ontwikke-
lingen op het terrein van de 
bestrijding van fraude !open 
daarmee parallel. Het gaat niet 
alleen meer Um het bestrijden, 
maar bij voorbeeld ook Um het 
voorkomen van fraude. Dit komt 
tot uiting door al van tevoren 
rekening te houden met de 
uitvoerbaarheid en controleer-
baarheid van de uit te vaardigen 
regels en regeltjes. De nadruk ligt 
nu op het bredere begrip `handha-
vingsbeleid'. De SVr ontwikkelt 
een eigen beleid op dit terrein. Dit 
beleid wordt ondersteund door 
wetenschappelijk onderzoek. 
Politick, uitvoeringsorganisaties 
en SVr zoeken steeds meer naar 
de samenhang tussen regelgeving 
en uitvoeringspraktijk aan de ene 
kant en de verschillende verschij-
ningsvormen van fraude aan de 
andere kant. Bezinning op wat 
effectief is en prioriteit moet 
hebben, lijkt geraden, zcker op 
bet politieke vlak. De auteur gaat 
in op een reeks initiatieven, de 
koppeling van bestanden en 
beleidsplannen. De SVr ziet 1993 
als een experimenteel jaar op het 
gebied van de 'Beleidsplannen 
Handhaving'. 

II 
Faure, M. 
Vergoeding van milieuschade en 
herstel in natura via de straf-
rechter; het Belgisthe voorbeeld 
Tijdschrift voor Antilliaanse 
recht justicia, nr. I, 1993, 8-16 

De auteur beschrijft de 
vcrmenging van civielrecht, 
administratief recht en strafrecht 
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die in Belgie bij de handhaving 
van het milieurecht plaatsvindt 
ten gevolge van de mogelijkheden 
waarover de benadeelde partij 
beschikt Urn civiele vorderingen 
tot schadevergoeding of herstel in 
natura af te dwingen via de straf-
rechter. In Belgie kan de 
benadeelde partij zelf een 
strafzaak aanhangig maken en 
zich daarbij civiele partij stellen. 
Het O.M. of de rechter-commis-
saris zal dan wel het gehele 
onderzoek uitvoeren, ook ten 
aanzien van het bewijs in verband 
met de civiele eis. Voor de 
benadeelde partij is het straf-
proces dus een aantrekkelijk alter-
natief voor een civiele procedure. 
Omdat de omvang van de schade 
veelal niet te bepalen is wordt 
doorgaans herstel in natura geeist, 
al dan niet in combinatie met een 
dwangsom. De auteur gaat uitge-
breid in op het rechtskarakter van 
de verschillende mogelijkheden 
die de strafrechter ten dienste 
staan om de dader te veroordelen 
tot herstel in natura, of tot 
vergoeding van de kosten die 
gemaakt werden om de gevolgen 
van het milieudelict weg te 
nemen. Hij illustreert dit aan de 
hand van concrete voorbeelden. 
Ook toont hij aan dat overheden 
doorgaans meer succes hebben 
dan individuele burgers. Tot slot 
gaat de auteur in op de vraag of 
het Belgische stelsel voor 
Nederland als voorbeeld kan 
dienen. Daarover is hij niet 
optimistisch. De verschillen tussen 
het Nederlandse en het Belgische 
strafprocesrecht en het denken 
over de functie van het strafrecht 
zijn daarvoor te groot. Het 
opleggen van een herstelver-
plichting als bijzondere 
voonvaarde bij de voorwaarde-
lijke veroordeling verdient wel 
navolging. 



12 
Hagemeier, R. 
Bestuurlijk gedogen in het 
milieurecht en de ontvanke-
lijkheid van het openbaar minis-
terie 
Tijdschrift voor milieuaanspra-
kelijkheid, nr. 2, 1993, 
pp. 51-54 

Het gedogen van milieu-overtre-
dingen door het bestuur zal bij de 
gedoogde bepaalde verwachtingen 
wekken omtrent de toelaat-
baarheid van zijn handelen. Hij 
zal waarschijnlijk verwachten dat 
tegen de onrechtmatige situatie 
door het bestuur noch door 
politie en Justitie zal worden 
opgetreden. Indien het O.M. 
tegen de overtreder toch een 
vervolging instelt, ligt een beroep 
op het vertrouwensbeginsel en de 
niet-ontvankelijkheid van het 
O.M. voor de hand. In dit artikel 
zal worden nagegaan of een 
dergelijk beroep gerechtvaardigd 
kan zijn. De auteur verstaat 
onder bestuurlijk gedogen: willens 
en wetens afzien van handhaving 
van bepalingen van het milieu-
recht door een tot handhaven 
bevoegd bestuurlijk orgaan. 
Voorwaarde is dat het bestuur op 
de hoogte is van de overtrecling. 
Stilzwijgend gedogen zal in het 
algemeen niet leiden tot het 
verlies van het recht tot 
handhaving. In recente jurispru- 
dentie wordt gedogen in uitzonde-
ringsgevallen onder strikte 
voorwaarden aanvaardbaar 
geacht. Volgens de voorzitter van 
de Afdeling geschillen van 
Bestuur van de Raad van State is 
het uitgangspunt dat wettelijk 
regels dienen te worden nageleefd 
en zonodig afgedwongen d.m.v. 
sanctietoepassing. In bepaalde 
gevallen zou echter onmiddellijke 
beeindiging van de gedoogde 
onrechtmatige situatie volstrekt 
onredelijk zijn jegens 
gedoogde(n). Het Openbaar 
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Ministerie is gebonden aan de 
regels van goede procesorde, 
waaronder het vertrouwensbe-
ginsel: door een overheidsorgaan 
gewekte gerechtvaardigde 
verwachtingen dienen gehono-
reerd te worden. Het gewekte 
vertrouwen is slechts gerecht-
vaardigd als het berust op een 
handeling, en het moet gevestigd 
zijn door een autoriteit die verant-
woordelijk is voor vervolging. 

13 
Houwen, R. 
De kist staat er al, wie pakt hem 
op? 
Surplus, 3e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 16-18 

De Sociale Verzekeringsraad 
voerde een onderzoek uit naar 
fraude door werkgevers. Het ging 
daarbij vooral om de knelpunten 
en maatregelen op het gebied van 
de bestrijding van werkgevers-
fraude. Fraudezaken waarbij 
werkgevers betrokken zijn (met 
name in de `gevoelige' branches 
als de (tuin)bouw, de horeca en 
de kledingindustrie (waar vaak 
gebruik wordt gemaakt van 
zwartwerkers en/of illegalen) 
krijgen weinig aandacht, ondanks 
het feit dat bier grote bedragen 
mee gemoeid kunnen zijn. De 
auteur gaat in op methoden om te 
frauderen, het gebruik/misbruik 
van G-rekeningen (speciale 
rekeningen die speciaal bestemd 
zijn voor de afdracht van premies 
en belastingen), strijdige belangen 
in de bestrijding van fraude, 
koppeling van bestanden, en het 
onderzoek uitgevoerd door de 
Sociale Verzekeringsraad. 
Bestrijding van fraude kan ook 
gericht zijn op het verkleinen van 
de mogelijkheden voor de 
werkgever fraude te plegen. Bij de 
Tweede Kamer liggen bij 
voorbeeld wetsvoorstellen om de 
handel in lege BV's te bestrijden 
en de houders van aandelen in 
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BV's te rcgistreren. Beide maatre-
gelen proberen misbruik via 
rechtsvormen tegen te gaan. De 
resultaten van het onderzoek door 
de Sociale Verzekeringsraad 
warden in het eerste kwartaal van 
1993 openbaar, maar nu is de 
hoofdlijn al duidelijk: er bestaat 
weinig behoefte aan nieuwe regel-
geving, mar vooral een beter 
gebruik van bestaande middelen 
is gewenst. Met de woorden van 
een deskundige op het gebied van 
werkgeversfraude: 'De gereed-
sehapkist staat er al. Alleen wie 
pakt hem op?' 

14 
Jenkins, P. Sr. 
A murder 'wave? Trends in 
American serial homicide 
1940-1990 
Criminal justice review, I 7e 
jrg., nr. 1, 1992, pp. 1-19 

Deze studie maakt gebruik van 
een historische en kwantitatieve 
analyse om de wijdverbreide 
suggestie te onderzoeken, dat 
seriemoorden in de Verenigde 
Staten dramatisch toegenomen 
zijn sinds het einde van de jaren 
zestig. Seriemoorden schijnen 
minder frequent te zijn voorge-
komen tussen 1940 en 1964, 
echter sinds 1965 is een snelle 
toename waargenomen. De 
toename van deze moorden gaat 
ver uit boven de toename van 
andere geweldsmisdrijven in 
dezelfde periode. De toename kan 
niet alleen toegesehreven worden 
aan een andere vorm van 
rapportage. Bijzondere nadruk 
wordt gelegd op factoren als 
demografische structuren en 
aspecten van de jeugdcultuur' 
van de jaren zestig. Ook wordt 
voorzichtig gesuggereerd, dat de 
veranderingen in de geestelijke 
gezondheidszorg een belangrijke 
rot zouden kunnen hebben 
gespeeld. 
Met literatuuropgave. 

90 	Justitilile Verkenningen, jrg. 19, nr. 5, 1993 

15 
Olsen, G. 
Forecasting the long-term 
impact of Washington's 
sentencing guidelines; a roller 
coaster ride 
Crime and delinquency, 38e 
jrg., nr. 2, 1992, pp. 330-356 

In het begin van de jaren tachtig 
is in de staat Washington een 
model ontwikkeld om de omvang 
van de toekomstige gedetineer-
denpopulatie te voorspellen. De 
noodzaak daartoe werd ingegeven 
door de sterk groeiende overbe-
volking van de penitentiaire 
inrichtingen. Om de tockomstige 
toestroom van gedetineerden te 
reguleren werd in die periode de 
zgn. Sentencing Reform Act 
voorbereid. Deze regeling, die in 
1985 werd ingevoerd, gal strakke 
straftoemetingsrichtlijnen op 
grond van de ernst van het delict 
en de reeidive van de veroor-
deelde. De periode voorafgaande 
aan de invoering van de regeling 
waren de voorspellingen vooral 
gericht op het prognostiseren van 
het effect van de regeling op de 
middellange termijn. In de 
periode vlak na dc invoering van 
de regeling waren de voorspel-
lingen vooral ingericht om op heel 
korte termijn de effecten ervan op 
de omvang van de gedetineerden-
bevolking te evaluercn. Pas in het 
begin van de jaren negentig zijn 
weer voorspellingen op de langere 
termijn gedaan. Het ontwikkelde 
voorspellingsmodel is gebaseerd 
op parameters zoals de 
demografie van de bevolking van 
de staat, de straftoemeting, het 
ontslagbeleid met betrekking tot 
gedetineerden en de recidive van 
ex-gedetincerden. Het model is op 
de (middel-)lange termijn redelijk 
succesvol gebleken. 
Met literatuuropgave. 



16 
Rogier, L.J.J. 
Cumulatie van sancties in 
Europees verband 
Nederlands juristenblad, nr. 41, 
1992, pp. 1379-1384 

De rechtshandhaving in Europees 
verband geschiedt o.a. met 
nationale en Europese sancties. 
Punitieve sancties die beogen de 
dader te treffen of reparatoire 
sancties die beogen de onrecht-
matige situatie te herstellen. De 
sancties die de Commissie recht-
streeks kan opleggen aan onder-
danen en bedrijven in lidstaten 
zijn: geldboete, verhoging van 
moratoire heffingen, dwangsom, 
vermogensrechtelijke Euratom-
sanctie, intrekking van een begun-
stigende beschikking en adminis-
tratieve waarschuwing. Van 
cumulatie van sancties in 
Europees verband kan sprake zijn 
als tegelijk meer dan een commu-
nautaire sanctie kan worden 
opgelegd of als tegelijk een 
communautaire en een nationale 
sanctie kan worden opgelegd voor 
hetzelfde reit. In dat laatste geval 
spreekt men van bis in idem. Er 
moet dan voldaan zijn aan drie 
voorwaarden: hetzelfde feit, 
hetzelfde sanctiedoel en dezelfde 
partijen. Cumulatie van commu-
nautaire sancties doet zich alleen 
voor bij de dwangsom en de 
geldboete. De mogelijkheid van 
cumulatie van communautaire 
sancties en nationale sancties in 
achtereenvolgende procedures is 
het grootst bij de geldboete. Bij 
het una-via beginsel gelden 
dezelfde voorwaarden als bij het 
ne bis idem-beginsel. Het verschil 
zit in de partijen aan de kant van 
de overheid. Bij verschillende 
sanctie-opleggers is strikt 
genomen geen sprake van bis in 
idem. Volgens het una via-
beginsel is geen cumulatie van 
sancties op dezelfde onrecht-
matige gedraging toegelaten dan 

bij beslissing van een enkel 
overheidsorgaan. De nationale 
overheid zou sancties achterwege 
moeten laten als voor hetzelfde 
feit reeds door de Commissie van 
de EG een sanctie van dezelfde 
strekking is opgelegd. Omgekeerd 
geldt hetzelfde. Het gaat tenslotte 
om de als eenheid functionerende 
communautaire en nationale 
overheid. 

17 
Vervaele, J. 
Rechtshandhaving van het 
communautaire recht; naar een 
Europese Gemeenschap met 
strafrechtelijke bevoegdheden 
en/of een Europees justitiebekid? 
Panopticon, 13e jrg., nr. 6, 
1992, pp. 558-571 

Aangezien enerzijds regelgeving 
mede wordt bepaald door de 
normeringsbevoegdheid van de 
EG, en anderzijds de uitvoering 
en handhaving van Europese 
regelgeving de bevoegdheid is 
gebleven van de organen van de 
lidstaten, bestaan er grote 
verschillen wat betreft controle, 
opsporing en sanctionering van 
inbreuken op het gemeenschaps-
recht tussen de lidstaten. 
Hierdoor komen vragen op naar 
de plaats van de verhouding van 
strafrecht en communautair recht: 
heeft de EG de bevoegdheid om 
aspecten van het straf(proces)- 
recht van de lidstaten via commu-
nautair recht te harmoniseren? In 
hoeverre kan de gemeenschap 
controlerend en sanctionerend 
optreden? Deze vragen zijn niet 
nieuw, maar zijn in de jaren 
tachtig weer actueel geworden, 
door het steeds groter wordende 
probleem van de EG-fraude. De 
Raad van ministers van Justitie 
nam in 1990 het initiatief om de 
relatie communautair recht-straf-
recht opnieuw te bezien. De tekst 
van de eindrapportage van twee 
daartoe ingestelde werkgroepen, 
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en die van de daarop gebaseerde 
resolutie 1991 is in het artikel 
opgenomen. De eerder genoemde 
vragen blijken heel gevoelig te 
liggen bij de lidstaten. Sommige 
staten wijzen invloed van gemeen-
schapsrecht op nationaal sanctie-
recht, vooral strafrecht af. 
Sommige lidstaten willen wel 
samenwerking tussen lidstaten en 
gemeenschap, maar willen geen 
bevoegdheden voor de gemeen-
schap. De tekst van het politiek 
Unie-Verdrag over EG-fraude en 
de samenwerking op het gebied 
van justitie en binnenlandse zaken 
lijkt een overheveling van 
bevoegdheden van de 
Gemeenschap naar lidstaten in te 
houden. Een Europees strafrecht 
in communautair verband lijkt 
ver weg. 

Criminologie 

18 
Calder. J.D., J.R. Bauer 
Convenience store robberies; 
security measures and store 
robbery incidents 
Journal of criminal justice, 20e 
jrg., nr. 6,1992, pp. 553-566 

In 1988 had 6% van alle roofover-
vallen in de VS 'convenience 
stores' tot doelwit. Dit zijn 
winkels met weinig personeel 
waar slechts een beperkt aantal 
goederen te koop is. De auteurs 
gingen na welke factoren verant-
woordelijk zijn voor dit 
percentage. Via literatuuron-
derzoek konden zij 18 variabelen 
traceren die risicoverhogend of 
verlagend werken. De variabelen 
haddcn betrekking op 
(stede)bouwkundige kenmerken 
van omgeving en gebouw: 
technische preventiemaatregelen 
en personele zaken. Vervolgens 
verzamelden zij politierapporten 
over 680 overvallen op 189 
winkels in het district San 
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Antonio in de periode 1986 Um 
1988. De variabelen werden 
opgenomen in een multipel regres-
siemodel. Het model kon slechts 
30% van de variantie in 
overvallen verklaren. Verder bleek 
dat winkels die gesitueerd zijn op 
een hoek of die deel uitmaken van 
een winkelcentrum of een rij van 
winkels minder risico lopen. Ook 
bleek dat winkels waar meer dan 
een werknemer aanwezig is 
minder aantrekkelijk zijn voor 
overvallers. Tot slot staan de 
auteurs stil bij enige methodolo-
gische manco's van hun 
onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

19 
Chiricos, T.D., M.A. Delone 
Labor surplus and punishment; a 
review and assessment of theory 
and evidence 
Social problems, 39e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 421-446 

Veel onderzoekers hebben zich 
verdiept in de theoretische samen-
hangen tussen maatschappelijke 
arbeidsoverschotten en strafver-
volging. Maar hoe staat het met 
de empirische plausibiliteit van 
deze theoretische formuleringen? 
Eerst behandelen de auteurs de 
drie benaderingswijzen die in de 
44 studies die zij analyseerden op 
de voorgrond treden. Deze invals-
hoeken zijn economisch, politick 
en ideologisch. Een voorbeeld van 
een ideologische hypothese is de 
uitspraak waarin gesteld wordt 
dat rechters minder bereid zijn 
voorwaardelijke straffen te geven 
als het om werkloze delinquenten 
gaat. Vervolgens geven zij hun 
commentaar op de methodolo-
gische kant van de studies. 
Daarbij gaan zij in op de hierin 
gebruikte strafsoorten, het aggre-
gatieniveau, de longitudinale 
benadering en de algemene 
misdaad controlevariabelen. De 
studies onderstrepen op indruk- 



wekkende wijze dat het 
maatschappelijk arbeidssurplus 
gerelateerd is aan omvang van de 
gevangenispopulatie en aantal 
vonnissen tot vrijheidsbeneming. 
Deze samenhangen zijn onafhan-
kelijk van het criminaliteitsniveau. 
De auteurs concluderen dat de 
onderzoeksresultaten van de 
studies niet tegenstrijdig zijn, 
zoals velen van hun collega's wet 
denken. Nader onderzoek zou 
inzicht moeten geven in de rot 
van de staat. 
Met literatuuropgave. 

20 
Corbett, C., F. Simon 
Decisions to break or adhere to 
the rules of the road, viewed 
from the rational choice 
perspective 
The British journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 4, 1992, 
Pp. 537-549 

De criminologen Cornish en 
Clarke hebben een theorie ter 
verklaring van crimineel gedrag 
ontwikkeld die is gebaseerd op de 
rationaliteit van achterliggende 
keuzes. Misdrijven worden 
gepleegd om alledaagse behoeften 
te bevredigen, waarbij de kansen, 
kosten en voordelen op een 
rationele manier worden 
afgewogen. Vaak is de redenering 
echter weinig accuraat en 
gebaseerd op onjuiste informatie, 
zodat slechts sprake is van een 
beperkte rationaliteit. De auteurs 
hebben de toepasbaarheid van 
deze theorie van beperkte rationa-
liteit getoetst bij plegers van 
verkeerscriminaliteit. De onder-
zoekgegevens zijn aan verschil-
lende studies ontleend: een 
vragenlijst die is afgenomen bij 
een algemene steekproef van 457 
automobilisten, een diepte-
interview dat bij 66 van deze 
automobilisten is afgenomen, een 
interview-onderzoek onder 300 
cafe-gangers naar de beweegre- 
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denen om al dan niet onder 
invloed te rijden, en een 
onderzoek waarbij 110 door de 
politie aangehouden snelheids-
overtreders werden genterviewd. 
Als de motieven voor het begaan 
voor verkeersovertredingen nader 
worden geanalyseerd, blijkt de 
theorie van beperkte rationaliteit 
van Cornish en Clarke goed 
toepasbaar te zijn. Er vindt een 
afweging plaats van kansen, voor-
en nadelen. Deze afweging is 
echter imperfect, zodat de ratio-
naliteit slechts beperkt is. Hoewel 
aan verkeerscriminaliteit een 
rationele afweging ten grondslag 
ligt, zijn volgens de auteurs de 
mogelijkheden om die door 
middel van situationele maatre-
gelen te voorkomen gering. 
Met literatuuropgave. 

21 
Dilulio Jr., J.J. 
Inner-city crime; what the 
federal government should do 
The responsive community, 3e 
jrg., nr. 1, 1992/93, pp. 15-25 

De meeste geweldsmisdrijven 
vinden nog steeds plaats in de 
binnenstad. Het misdaadprobleem 
van de Verenigde staten was en is 
een probleem van de `binnenstad'. 
Verschillende statistieken beves-
tigen deze uitspraak. De auteur 
van het artikel vindt dat de 
federale overheid actie dient te 
ondernemen om de veiligheid in 
de binnensteden aan te pakken. 
Hij bedoelt dan meer dan alleen 
te proberen het misdaadcijfer te 
verlagen. De overheid zou ervoor 
moeten zorgen dat de bevolking 
daar hun leven kan leven zonder 
de voortdurende angst dat dat 
verstoord of vernietigd wordt. Er 
zijn tenminste twee manieren voor 
de overheid om dit te bewerkstel-
ligen: een algemeen beleid voor de 
bewoners van de binnenstad en 
afkickcentra voor criminelen uit 
de binnenstad. Het duo Clinton- 
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Gore heeft in hun verkiezings-
campagne kennelijk een juiste 
voorzet gegeven. 

22 
Farrington, D.P. 
Criminal career research in the 
United Kingdom 
The British journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 4,1992, 
pp. 521-536 

In Groot-Brittannie zijn tot nu 
toe nog slechts vier longitudinale 
criminologische studies verricht. 
De auteur vat de belangrijkste 
conclusies daarvan samen. De 
Britse studies laten zien dat in een 
criminele carriere op een leeftijd 
van gemiddeld 17 jaar de crimina-
liteitsfrequentie maximaal is. 
Daarna neemt de frequentie af en 
rond de dertig jaar is twee dcrde 
van de criminele carrieres 
beeindigd. De gemiddelde leeftijd 
waarop carrieres worden 
becindigd is ca. 23 jaar. Net  
begin van de meeste criminele 
carrieres ligt rond de 14 jaar. De 
eerste veroordelingen vinden 
rneestal rond het I 7e levensjaar 
plazas. Net  blijkt dat de leeftijd 
waarop een criminele carriere 
begint van grote invloed is op de 
duur ervan. Hoe eerder wordt 
begonnen, des te !anger duurt de 
carriere. De gemiddelde duur van 
criminele carrieres is ca. 8 tot 10 
jaar. Van specialisatie in het 
verloop van een criminele carriere 
is slechts in beperkte mate sprake. 
Zedendelinquenten zijn nog het 
meest gespecialiseerd. Omdat 
longitudinale criminologische 
studies veel beleidsmatig relevante 
informatie opleveren, beveelt de 
schrijver aan dat op grotere 
schaal dan nu het geval is, cohort-
studies worden ondernomen. 
Met literatuuropgave. 
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23 
Lebeau, J.L. 
Four case studies illustrating the 
spatial-temporal analysis of 
serial rapists 
Police studies, I5e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 124-145 

Bij de opsporing van o.a. zeden-
delicten kan informatie over de 
modus operandi, de pleegtijd en 
—plaats en afstand pleegplaats-
woonplaats van de dader van 
belang zijn. 0.g.v. methodes, 
ontleend aan de geografie, atialy-
seerde de auteur in dit verband 4 
casestudies van serie-verkrachters 
(2 zwart, 2 blank; ongehuwd; 
16/18 tot 31 jaar; scholier, 
student, werkloos, landarbeider; 3 
met een strafblad) om patronen in 
bovengenoemde factoren te 
ontdekken (Californie, 
1971/1975). Flet aantal verkrach-
tingen in de onderzoeksperiode 
varieerde per delinquent van 8 in 
40 dagen tot 42 in 435 dagen. De 
slachtofters waren onbekenden 
voor de daders. Het tijdspatroon 
bleek afhankelijk van de overige 
tijdsbesteding (i.v.m. het soort 
beroep, werkloosheid of studie). 
Als methode werd het meest 
inbraak in een woning toegepast, 
verder kidnapping of meelokken 
onder voorwendsel. De misdrijven 
vondcn doorgaans niet ver van 
het eigen bekende woongebied 
plaats, waarbij men na verloop 
van tijd weer naar eerdere lokaties 
terugkeerde. De auteur beveelt 
aan om een classificatie naar 
locatie, tijdstip en modus 
operandi factoren op te stellen om 
gelijksoortige incidenten te combi-
neren en het opsporingsonderzoek 
daarop af te stemmen. 
Het literatuuropgave. 



24 
Krohn, M.D., S.B. Stern e.a. 
The measurement of family 
process variables; the effect of 
adolescent and parent percep-
tions of family life on delinquent 
behavior 
Journal of quantitative crimi-
nology, 8e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 287-315 

De wijze van het gezinsfunctio-
neren wordt vaak gebruikt om 
criminaliteit te verklaren. In deze 
studie worden opvattingen over 
het gezinsleven van zowel 
kinderen als ouders bestudeerd in 
verband met officieel geregistreerd 
en zelfgerapporteerd delinquent 
gedrag. Gegevens werden 
ontleend aan een onderdeel van 
de Rochester Youth Development 
Study (1987/1988, N=947). Het 
betrof: scholieren (7e/8e 
schooljaar, 11-15 jaar, 3/4 man, 
14% blank) en ouders/verzorgers 
uit kansarme gezinnen. 
Onderzochte dimensies zijn: wijze 
van controle uitoefenen, leiding 
geven en communiceren in het 
gezin; affectieve relaties en onder-
linge betrokkenheid; frequentie en 
soort van delinquent gedrag en - 
druggebruik; leeftijd, geslacht en 
etniciteit. Uit het onderzoek 
blijkt, dat er tussen ouders en 
kinderen wel enige overeen-
stemming is over het belang van 
de affectieve aspecten, maar dat 
kinderen ook een consequente 
controle belangrijk vinden. 
Leeftijd, geslacht en etniciteit 
bleken niet van invloed te zijn. De 
auteurs wijzen op de noodzaak 
om bij onderzoek aandacht te 
schenken aan de opvattingen van 
zowel ouders als kinderen over 
gezinsinteracties. 
Met literatuuropgave. 
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25 
Matsueda, R.L., R. Gartner c.a. 
The prestige of criminal and 
conventional occupations; a 
subcultural model of criminal 
activity 
American sociological review, 
57e jrg., nr. 6, 1992, pp. 752-770 

Welke statusrangorde devianten 
zien in conventionele en criminele 
beroepen, heeft tot nu toe weinig 
onderzoeksinstincten wakker 
geroepen. Dit klemt des te meer 
omdat inzicht in deze opvattingen 
van devianten jets kan zeggen over 
criminele motivaties. Ook kunnen 
deze opvattingen een aanvulling 
vormen op subculturele theorie-
vorming. De groep respondenten 
van het onderzoek bestond uit 
werkloze drugverslaafden en ex-
delinquenten. De onderzoekge-
gevens maakten deel uit van een 
groter onderzoek dat tussen 1975 
en 1978 gehouden werd in zeven 
Amerikaanse steden over de 
relatie tussen arbeid en crimina-
liteit. Bij de longitudinale onder-
zoeksopzet werd gebruik gemaakt 
van schaaltechnieken en de 
methode van de kleinste 
kwadraten. Het bleek dat de 
respondenten over het algemeen 
aan conventionele beroepen een 
hogere waardering toekenden dan 
aan de criminele beroepen. Ook 
kwam naar voren dat er een ver-
band is tussen de criminele activi-
teiten van de respondenten en hun 
statusopvattingen. Want het bleek 
dat een hoge waardering voor 
criminele beroepen samenhangt 
met het ontplooien van criminele 
activiteiten. Wegens de aard van 
de onderzoeksgroep zijn de resul-
taten echter niet generaliseerbaar 
naar grotere en algemenere 
populaties. Het is de auteurs 
duidelijk geworden dat structurele 
verklaringen over criminaliteit die 
voorbijgaan aan subculturele 
waarden onvolledig zijn. 
Met literatuuropgave. 
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26 
McClintock, F.H., P-0.H. 
Wikstrom 
The comparative study of urban 
violence; criminal violence in 
Edinburgh and Stockholm 
The British journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 4, 1992, pp. 
505-520 

De omvang en de aard van de 
gewelddadige criminaliteit in 
Stockholm en in Edinburgh zijn 
door de auteurs vergeleken. De 
daartoe benodigde gegevens 
werden verkregen door een steek-
proef te trckken uit de politiedos-
siers van resp. 1982 in Stockholm 
en 1983 in Edinburgh. Hoewel 
een aantal factoren een exacte 
vergelijking bemoeilijkt, is het 
waarsChijnlijk dat gewelddadige 
criminaliteit in Stockholm 
frequenter voorkomt dan in 
Edinburgh. Nagegaan is ook in 
hoeverre de criminaliteit in 
dezelfde sociale context plaats-
vindt, d.w.z. binnen het gezin, in 
de buurt met bekenden, in 
uitgaansgelegenheden, of op 
straat. Afhankelijk van het soort 
gewelddadige criminaliteit blijkt 
een opvallende overeenkomst te 
bcstaan in de sociale context 
ervan in beide steden. Hetzelfde 
geldt, als de buurt binnen de stad 
wordt beschouwd, waar de crimi-
naliteit plaatsvindt. Gewelddadige 
criminaliteit binnen het gezin of 
tussen bekenden in de buurt komt 
voqral voor in achterbuurten aan 
de rand van de beide steden. In 
het openbaar gepleegde geweldda-
digheid komt vrijwel steeds voor 
in de uitgaansgelegenheden in het 
centrum van de stad. Dat geldt 
zowel voor Stockholm als voor 
Edinburgh. Al met al blijken 
omvang en aard van de geweld-
dadige criminaliteit in beide 
steden opvallend vergelijkbaar te 
zijn. 

Gevangeniswezen/tbs 
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27 
Shaw, M. 
Issues of power and control; 
women in prison and their 
defenders 
The British journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 4, 1992, 
pp. 438-452 

Langgestrafte vrouwelijke gedeti-
neerden in Canada zijn tot nu toe 
ondergebracht geweest in een 
enkele gevangenis. Dit betekende 
dat de vrouwen vaak op zeer 
grote afstand van hun sociale 
omgeving verbleven. In 1989 is 
door het Canadese gevangenis-
wezen een taakgroep ingesteld om 
de problematiek van de 
vrouwendetentie te onderzoeken. 
De taakgroep heeft in 1990 een 
rapport uitgebracht waarin werd 
aanbevolen om de vrouwelijke 
gedetineerden in kleine regionale 
penitentiaire inrichtingen onder te 
brengen. Deze voorstellen worden 
nu geimplementeerd. Parallel aan 
het werk van de taakgroep is een 
onderzoek verricht om inzicht te 
krijgen in de aard van de proble-
matiek van de vrouwelijke gedeti-
neerden. Len kleine 200 gedeti-
neerden is daartoe geinterviewd. 
Opvallend was dat het merendeel 
van de vrouwen ooit slachtoffer 
was geweest van fysiek of seksueel 
geweld. Als we kijken naar de 
wensen van de gedetineerde 
vrouwen vallen twee zaken op: 
men wil zoveel mogelijk controle 
behouden over het eigen !even en 
men wil met respect door het 
inrichtingspersoneel behandeld 
worden. De auteur verwijt de 
taakgroep dat die bij haar aanbe-
velingen teveel is uitgegaan van 
haar eigen opvattingen omtrent 
de bestwil van de gedetineerde 
vrouwen. In verschillende 
opzichten kan worden gesteld dat 
de taakgroep het mannelijke 
paternalisme waaronder de 



vrouwelijke gedetineerden zolang 
hebben geleden, heeft vervangen 
door een Teministisch paterna-
lisme'. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en -delin-
quentie 

28 
Cunliff, T. 
Arresting youth crime; a review 
of social skill training with 
young offenders 
Adolescence, 27e jrg., nr. 108, 
1992, pp. 891-900 

Sociale vaardigheidstraining is een 
populair middel geworden voor 
de behandeling van jeugdige 
criminelen. Dit artikel onderzoekt 
allereerst de bestaande literatuur 
over sociale vaardigheidstrai-
ningen met delinquente 
populaties, met speciale aandacht 
voor zes vragen: zijn jeugdige 
criminelen slecht in het oplossen 
van problemen; welke rol spelen 
sociale vaardigheden in populari-
teitsnivo's; wat voor effect heeft 
de training op hun zelfbeheersing; 
wat voor effect heeft de training 
op het agressieve gedrag; worden 
jeugdige criminelen met sociale 
vaardigheden minder snel geinter-
neerd; wat voor effect heeft de 
training op het recidivecijfer? 
Geconcludeerd wordt vervolgens, 
dat er gebrek aan informatie 
bestaat m.b.t. sociale vaardig-
heidstrainingen met jeugdige 
criminelen in open inrichtingen. 
Tenslotte bespreekt de auteur een 
toekomstig beleid voor onderzoek 
m.b.t. dit onderwerp. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

29 
Denis, F. 
Veranderingen in de politiestruc-
turen van het nieuwe Europa 
Politeia, 2e jrg., nr. 5, 1992, 
pp. 19-26 

Na jaren van conservatief 
management en oppervlakkige 
veranderingen moeten politiele 
organisaties en structuren radicaal 
veranderen. Dit geschiedt onder 
druk van de snelle en overal om 
zich heen grijpende veranderingen 
op politiek, sociaal en economisch 
gebied, de verdere internationali-
sering van de georganiseerde 
misdaad en de ontwikkeling van 
nieuwe verschijnselen die de 
openbare orde verstoren. Het 
samengaan van al deze universele 
veranderingen zal onvermijdelijk 
van invloed zijn op de organisatie 
van de traditionele politiele en 
justitiele systemen. Als gevolg van 
de ontwikkelingen worden de 
basisopdrachten van de politie-
diensten aanzienlijk uitgebreid en 
neemt hun werkvolume steeds 
toe. De taken nemen toe op 
gebieden die niets van doen 
hebben met de essentiele taken 
van de politie, waardoor de 
beschikbaarheid van de beperkte 
middelen voor basisopdrachten 
afneemt. De moderne bestuurder 
die moet instaan voor de 
openbare veiligheid en de organi-
satie daarvan, staat voor een 
tweevoudige uitdaging: hij moet 
de misdaad aanpakken en tegelijk 
de middelen daartoe beheersen. 
Hij moet tegemoet komen aan de 
steeds toenemende vraag van de 
bevolking naar een ruimere en 
betere dienstverlening met 
nagenoeg ongewijzigde financiele 
middelen. De oplossing ligt in een 
radicale herziening van de 
taakopdracht, de structuur en het 
beheer van de politie. De 
toepassing van nieuwe technieken 
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en technologieen die hun waarde 
hebben bewezen in andere organi-
saties met dezelfde problemen 
inzake doelmatigheid en 
efficientie, moct de dringend 
noodzakelijke ommekeer teweeg-
brengen. Tot slot schetst de 
auteur het proces van verandering 
in een aantal Europese politie-
instanties, met name in de landen 
Belgie, Nederland, Zwitserland, 
Oostenrijk en Hongarije. 

30 
Fijnaut, C. 
Europa!: ook roar de bijzondere 
politiediensfen 
Panopticon, I3e jrg. nr . 6,1992, 
pp. 889-898 

De auteur gaat in op de totstand-
koming van Europol en de 
discussic die daaraan voorafging. 
Europol is gericht op de 
bestrijding van internationale 
drughandel en terreur, en georga-
niseerde misdaad. Het speelt een 
ondersteunende en analyserende 
rol, en heeft geen executieve 
bevoegdheden. Het is een inter-
gouvernementele instantie die niet 
belast met is met handhaving van 
EEG-recht. Derhalve zou deze 
instantie nicts voor de bijzondere 
politiediensten hoeven te 
bctekenen. Het onderseheid 
tussen traditionele misdaad en 
EEG-fraude is echter niet zo 
duidelijk: veel EEG-criminaliteit 
valt ook onder de ernstige 
vormen van internationale crimi-
naliteit. Bovendien worden de 
bijzondere politiediensten ook 
steeds nicer betrokken bij de 
bcstrijding van georganiseerde 
misdaad, en wordt Cr vanuit de 
Europese Commissie steeds meer 
op aangedrongen niet alleen met 
bijzondere opsporingsdiensten 
samen te werken in de strijd tegen 
EEG-fraude, maar ook met 
reguliere politic. In die zin kan 
Europol betekenis hebben voor de 
bijzondere politiediensten. Het 
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Europese Rekenhof heeft voorge-
steld te komen tot een aparte 
eenheid, gesitueerd in de Europese 
Commissie voor de handhaving 
van EEG-recht. Zo ontstaat een 
tweedeling tussen een Europol 
voor samenwerking tussen 
reguliere politiediensten en zoiets 
als cen Communipol in de 
Europese Commissie, voor 
samenwerking met betrekking tot 
EEG-fraude. De autcur is bier 
niet gelukkig mee. De auteur 
denkt dat de totstandkoming van 
de Europese diensten op den duur 
invloed zal uitoefenen op de 
politie-organisaties in de lidstaten. 
Stroomlijning van nationale 
reguliere politic naar het politieel 
Europa toe ligt voor de hand. In 
dat licht doet de Nederlandse 
diseussie rond een 26e korps 
provinciaal aan. Bijzondere 
politiediensten zouden daar bij 
betrokken moeten zijn. 

31 
Fijnaut, C. 
Policing Western Europe: 
Interpol, Trevi and Europol 
Police studies, I 5e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 101-106 

Samenwerking tussen politieorga-
nisaties op internationaal gebied, 
m.n. in Europa, heeft een ontwik-
keling doorgemaakt van voorna-
melijk incidenteel en praktisch, 
via politick gericht, informed en 
geheim naar de oprichting van 
vaste intergouvernementele 
organisaties in de 20e eeuw: eerst 
Interpol, vervolgens Trevi en in 
wording: Europol. Interpol is 
voornamelijk een politieorgani-
satie, die zich niet bemoeien mag 
met politieke, militaire, godsdien-
stige en rassenkwesties, is vrij 
besloten, bureaucratisch, 
ineffectief en Met berekend op 
bestrijding van terrorisme. Door 
ontevredenheid daarover 
ontstonden ernaast allerlei andere 
samenwerkingsvormen en volgde 



de oprichting van Trevi. Deze 
organisatie functioneert buiten de 
Europese gemeenschap en is 
hierarchisch van opzet met 
ministers van de betrokken 
landen aan het hoofd. Tussen 
Interpol en Trevi bestaan 
doublures en rivaliteit. Betere en 
uitgebreidere samenwerking bleek 
noodzakelijk. Een discussiepunt 
was: binnen welk framework. In 
dat verband is men thans bezig 
met de oprichting van Europol 
met de bedoeling deze organisatie 
in het verdrag van Maastricht op 
te nemen, Interpol hierin mogelijk 
op te laten gaan, de uitvoering via 
Trevi te laten plaats vinden en 
openheid te bevorderen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Henseler, J., F.W.J. van Schie 
e.a. 
De georganiseerde' aanpak van 
computercriminaliteit 
Modus, 1 e jrg., nr. 4, 1992, 
pp. 10-13 

In dit artikel wordt aangegeven 
wat de rol van het Gerechtelijk 
Laboratorium en van de Centrale 
Recherche Informatiedienst is in 
de bestrijding van de beheersing 
van computercriminaliteit, zodat 
met de Teams 
Computercriminaliteit en de 
eerstelijnsondersteuning een 
landelijk dekkend netwerk kan 
worden gevormd. In 1988 consta-
teerde de werkgroep 
Computercriminaliteit van de 
Recherche Advies Commissie dat 
er sprake was van een achterstand 
in kennis bij justitie en politie en 
dat een technisch en juridisch 
instrumentarium ontbrak. De 
werkgroep concludeerde dat er op 
drie niveaus ondersteuning moest 
komen: eerstelijnsondersteuning 
door de technische recherche; 
tweedelijnsondersteuning via 
vormen van regionale samen-
werking; derdelijnsondersteuning 
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door de Centrale Recherche 
Informatiedienst, het Gerechtelijk 
Laboratorium en de 
Rechercheschool. Inmiddels is 
aan de tweedelijnsondersteuning 
invulling gegeven door de 
oprichting van drie Teams 
Computercriminaliteit in 
Amsterdam, 's-Gravenhage en 
Nijmegen. Sinds 1 januari 1987 is 
de Centrale Recherche 
Informatiedienst het landelijk 
aanspreekpunt voor politic en 
justitie in geval van computercri-
minaliteit. De invulling daarvan 
moet, nu de tweede lijn is georga-
niseerd onder andere op de 
werkzaamheden van de Teams 
worden afgestemd. Ook binnen 
het Gerechtelijk Laboratorium 
voltrekken zich een aantal veran-
deringen, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op forensisch 
computeronderzoek, teneinde 
sporen, die van belang zijn voor 
een gerechtelijk onderzoek te 
analyseren. Door het grensover-
schrijdend karakter van moderne 
communicatietechnieken is een 
internationale aanpak van compu-
tercriminaliteit onontbeerlijk. 
Daartoe is ondermeer noodza-
kelijk dat gegevens over oplei-
dingen en ervaringen uit de 
praktijk binnen de diverse landen 
worden uitgewisseld. Zo kan over 
enige tijd echt worden gesproken 
van een `georganiseerde' 
bestrijding van computercrimina-
liteit. 

33 
Joubert, C., H. Bevers 
La police et l'Europe 
Revue de science criminelle et 
de droit penal compare, nr. 4, 
1992, pp. 707-725 

Grenso'verschrijdende criminaliteit 
maakt internationale samen-
werking noodzakelijk. In dit 
artikel inventariseren en analy-
seren de auteurs de ontwikke-
lingen op het gebied van de inter- 
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nationale samenwerking van 
politic en justitie in Europa. Na 
een kort historisch overzicht volgt 
een uitgebreide bespreking van de 
internationale samenwerking van 
de diverse politiele instanties 
alsmede van de instanties die zich 
bezighouden met de interna-
tionale samenwerking op 
bestuurlijk gebied. In het 
bijzonder wordt aandacht besteed 
aan Interpol en Trevi (terrorisme, 
radicalisme, extremisme en inter-
nationaal geweld). Hierna worth 
uitvoerig ingegaan op het verdrag 
van Schcngen en het interna-
tionale Informatiesysteem van 
Schengen (SIS). Tot het verdrag 
van Schengen, dat een bijzonder 
gedetailleerde regeling geeft voor 
de internationale samenwerking 
op het gebied van de bestrijding 
van de grensoverschrijdende 
criminaliteit, zijn inmiddels de 
Benelux, Frankrijk, Duitsland, 
Italie, Spanje en Portugal toege-
treden. In Griekenland, 
Denemarken en Groot-Brittannie 
is de discussie nog gaande. Zelfs 
Zwitserland en Oostenrijk hebben 
interesse getoond, hoewel op 
grond van artikel 140 van de 
Conventie slechts eden van de 
EEG tot het verdrag van 
Schengen kunnen worden toege-
laten. 

Slachtofferstudies 

34 
Dunford, F.W. 
The measurement of recidivism 
in cases of spouse assault 
The journal of criminal law and 
criminology, 83c jrg., nr. I, 
1992, pp. 120-136 

Waren de resultaten van het 
Minneapolis-onderzoek over 
vrouwenmishandeling in het 
huwelijk of relatie al opzien-
barend, ook over de zes replicatie-
onderzoeken is het laatste woord 
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nog lang niet gezegd. Want 
slechts in een van deze studies 
was de follow-up periode om 
recidive te bepalen twaalf 
maanden (de Omaha-studie), in 
de andere studies was deze zes en 
acht maanden. Is deze follow-up 
periode om recidive te meten dan 
niet van grote invloed op de 
onderzoeksresultaten? De auteurs 
analyseerden het materiaal van de 
Omaha-studie opnieuw en conclu-
deerden dat na twaalf maanden 
niet een andere recidivefrequentie 
kan worden gemeten dan na zes 
maanden. Belangrijk is het feit 
dat, net als in de Omaha studie, 
ook de auteurs vonden dat de 
meeste recidive optreedt binnen 	• 
zes maanden. Toen de auteurs de 
follow-up tijd verlengden tot 45 
maanden door nieuwe politic- en 
rechtbankverslagen op te sporen 
en te onderzoeken, bleek dat de 
meeste recidive optreedt tijdens de 
eerste twaalf maanden. De 
auteurs betwijfelen of de onder-
zoeksgewoonte om een periode te 
nemen van zes maanden, wel een 
juiste is. 

Met literatuuropgave. 

35 
Hirschel, J.D., I.W. Hutchison 
c.a. 
Review essay on the law enfor-
cement response to spouse 
abuse; past, present and future 
Justice quarterly, 9e jrg.. nr. 2, 
1992, pp. 248-283 

Fysiek misbruik van echtgenoten, 
m.n. t.a.v. vrouwen, binnen het 
huwelijk is eeuwenlang vanzelf-
sprekend gevonden. Er werd 
slechts bij uitzondering tegen 
opgetreden. Pas in de 20e eeuw 
ging men het meer als een misdrijf 
beschouwen en ligt thans de 
nadruk vooral op toepassing van 
voorarrest. In dit artikel wordt 
o.g.v. literatuuronderzoek een 
historisch overzicht gegeven van 
houdingen t.o.v. misbruik, wette- 



lijke reacties erop, de huidige 
omvang van het probleem, 
(onder)rapportage, risico- en SES-
factoren en de wetshandhaving. 
De auteurs signaleren als 
problemen bij de aanpak van het 
verschijnsel: verschil van inzicht 
over definities en interpretatie van 
misbruik door onderzoekers; 
beperkte mogelijkheden van de 
huidige wetgeving; een lage 
prioriteit bij politie- en justitie-
optreden; het weinig afschrikwek-
kende effect van voorarrest en 
onvoldoende hulpverleningsmoge-
lijkheden. Om wetten op 
effectievere wijze te kunnen 
handhaven zijn volgens de auteurs 
noodzakelijk: verruiming van de 
mogelijkheden; een betere coordi-
natie tussen het strafrechtssysteem 
en hulpverleningsorganisaties; 
betere ondersteuning van het 
slachtoffer; oprichting van gespe-
cialiseerde teams bij de politie en 
het vaststellen van risico-relaties. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen 
te leen gesraagd worden bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Schedel-
doekshaven 100, 's-Gravenhage, 
tel. 070-370 65 53/54. 

Akerboom, E.S.M., W. van der 
Loon e.a. 
Geboeid door de Hata; kwali-
teitszorg en politic 
Culemborg, Phaedon, 1993 
Barclay, C.C. 
The criminal justice system in 
England and Wales; 2nd ed. 
London, Home Office, 1993 
Brouwer, L., B. Lalmahomed c.a. 
Andere tijden, ant/ere meiden; can 
onderzoek naar het nag/open van 
Marokkaanse. Turkse. 
Hindostaanse en Creoolse meides 
Utrecht, Jan van Arkel, 1992 
Egg, R. (red.) 

Die Therapieregehmgen des 
Beteiabungsmittelrechts; deutsche 
and auslondische Erfahrungen 
Wiesbaden, Kriminologische 
Zentralstelle, 1992 
Evaluatie Beklagregeling 
Evaluatie Beklagregeling Baden 
vow. de Kinderbeseherming 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
1993 
Evaluatie 
Era/italic van het BFO-concept; 
een tussenbalans 
Den Haag, Begeleidingscommissie 
REG., 1993 
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Fisse, B., D. Fraser e.a. 
The money trail; confiscation of 
proceeds of crime, money 
laundering and cash transaction 
reporting 
Sydney, The Law Book 
Company, 1992 
Fokkens, J.W. (voorz.) 
De sancties roar geestehjk 
gestoorde delinquenten in het 
jeugdstrafrecht; interimrapport van 
de Commissie TBS en 
Sanctieioepassing Geestelijk 
Gestoorde Delinquenten 
Den Haag, Ministerie van Justine, 
1993 
Fijnaut, C. (red.) 
De regulierc politiediensten in 
Belgie en Nederland; bun reorgani-
satie en onderlinge samenwerking 
Arnhem, Gouda Quint, 1992 
Gelet op de reclassering 
Gelet op de reelassering; 
dingen cn verslag van de studie-
middag gehouden op 10 april 1992 
in Rotterdam 
's-Hertogenbosch, Nederlandse 
Federatie van Reclasserings-
instellingen, 1993 
Gerechtelijke genceskunde 
Gerechtelijke geneeskunde 
geschouwd; een onderzoek naar de 
jorensisch genee.skundige dienstver-
lening in Nederland 
Rijswijk, Geneeskundige Inspectie 
van de Volksgezondheid, 1993 
Grabosky, P., J. Braithwaite (red.) 
Business regulation and Australia iv 
future 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1993 



Haan, W. de 
Beroving van voorbijgangers; 
rapport van een onderzoek naar 
straatroof in 1991 in Amsterdam 
en Utrecht 
Den Haag, Mininsterie van 
Binnenlandse Zaken; Directie 
Politie, 1993 
Heijden, A.W.M. van der (red.) 
Criminele inlichtingen; de rol van 
Criminek Inlichtingendiensten bij 
de aanpak van de georganiseerde 
misdaad 
's-Gravenhage, VUGA, 1993 
Heijden, T. van der, E. Kolthoff 
(red.) 
Crime analysis; a tool for crime 
control; proceedings of the first 
International Crime Analysis 
Conference 
Zutphen, Rechercheschool, ca. 
1993 
Heijs, L., A. Mengerink 
Stewarding in Nederland; een 
onderzoek naar het begekiden van 
voetbalsupporters 
's-Gravenhage, VUGA, 1993 
Herek, G.M., K.T. Berrill (red.) 
Hate crimes; confronting violence 
against lesbians and gay men 
Newbury Park, Sage Publications, 
1992 
Jaarverslag 
Jaarverslag van de Commissie over 
de fraudebestrijding; balans 1992 
en actieprogramma 1993 
Brussel, Commissie van de 
Europese Gemeenschappen, 1993 
Jongman, R.W. (red.) 
De armen van Vrouwe Justitia; 
sociale positie, criminaliteit en 
justitiele reacties 
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1993 
JuriPOL 
JuriPOL; een gedistibrueerd multi-
media systeem voor de politie; 
verslag van een behoeftepeiling 
Amsterdam, Centrum voor 
Politiewetenschappen, 1993 

Boeken/rapporten 

Messmer, H., H.U. Otto (red.) 
Restorative justice on trial; pitfalls 
and potentials of victim — offender 
mediation — international research 
perspectives 
Dordrecht, Kluwer Academic 
Publishers, 1992 
Pilgram, A. (red.) 
Grenzoffnung, Migration, 
Kriminalitlit 
Baden-Baden, Nomos, 1993 
Jahrbuch fur Rechts- und 
Kriminalsoziologie 
Polak, J.M. (voorz.) 
Rondom de nationale ombudsman; 
tien jaar ervaring met het instituut; 
werkgroep onder voorzitterschap 
van J. M. Polak 
's-Gravenhage, prof. mr . B.M. 
Teldersstichting, 1993 
Schwartz, J.M. (red.) 
Juvenile justice and public policy; 
toward a national agenda 
New York, Lexington Books, 
1992 
Smettan, J.R. 
Kriminelle Bereicherung in 
Abhangigkeit von Gewinnen, 
Risiken, Strafen und Moral; eine 
empirische Untersuchung 
Freiburg i. Br., Max-Planck-
Institut far auslandisches und 
internationales Strafrecht, 1992 
Stockdale, E., S. Casale (red.) 
Criminal justice under stress 
London, Blackstone Press, 1992 
Tak, P.J.P. 
Criminal justice systems in 
Europe: The Netherlands 
Helsinki, Heuni and Deventer, 
Kluwer Law and Taxation 
Publishers, 1993 
Tibamanya mwene Mushanga 
(red.) 
Criminology in Africa 
Rome, Unicri, 1992 
Weringh, K. van 
De ideale gevangenis 
Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 
1993 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justifiele 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
vvenselijk 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. 
JV6, augustus 1993: Softdrugs 
JV7, september 1993: 
Onderzoeknunzmer 
JV8, oktober 1993: Strafvordering 
JV9, november/december 1993: 
Alternatieve sancties 

Congressen 

Het gnat 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 
CS. 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 
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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 
(1ntergenerationale 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. 
Plows: 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 
stoffen (TADP) en de Vakgroep 
medische sociologic van de 
Rijksuniversiteit Limburg. Het 
FADO is het nationale platform 
voor de presentatie van 
onderzoek op het gebied van 
alcohol en drugs. Tijdens het 
forum kunnen onderzoeken 



gepresenteerd worden en kan men 
zich op de hoogte stellen van wat 
er 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 Jongeren en het 
gebruik van middelen en Drugs en 
detentie. 
Datum: 4 november 1993, 09.30u. 
Plaats: Congrescentrum De 
Eenhoorn, tegenover het Centraal 
Station te Amersfoort 
Inlichtingen: NIAD-afdeling 
onderzoek? FADO, Postbus 725, 
3500 AS Utrecht. 

Vormverzuimen in strafzaken 
Tijdens het symposium (georga-

niseerd door de Vrije Universiteit 
Amsterdam, vakgroep strafrechts-
wetenschappen met medewerking 
van de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en -ontwik-
keling van het ministerie van 
Justitie) zullen niet alleen een 
aantal inleidingen worden 
gehouden over vormverzuimen 
maar er zal tevens een panel 
worden samengesteld dat over de 
geponeerde stellingen (elektro-
nisch) zal stemmen. Tevens wordt 
een speciaal voor dit congres 
vervaardigde videofilm vertoond. 
Bijdragen van: mr. E.M.H. Hirsch 
Bailin, mr. Ch.M.J.A. Moons, 
mr. A.J.A. van Dorst, prof. mr . 
J.W. Fokkens, mr. G. Spong, mr. 

W. Sorgdrager, mr. V. Lebesque 
en mr. drs. G.J. Wolffensperger. 
Datum: woensdag 15 september 
1993, 09.00u.-16.30u. 
Plaats: Vrije Universiteit 
Amsterdam 
Inlichtingen: Vrije Universiteit 
Amsterdam, congressecretariaat 
De Boelelaan 1105, 1081 HV 
Amsterdam, telefoon: 020- 
5486907/3783. 

De WODC -rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder 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 ná 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. 
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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 milieuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, M., W. Polder 
Achtergronden van delinquent 
gedrag onder Jongens uit etnische' 
minderheden II 
1991, WODC 107 
Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek • 
van een grootschalige voorlich-
tingscampagne en studie naar de 
(on)mogelijkheden van 
voorlichting 
1991. WODC 108 
Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Crindnaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marokkaanse 
jongeren 
1991, WODC 109 
Werff, C. van der, M.W. Bol 
m.v.v. B.J.W. Docter-Schamhardt 
Het gereehtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 
Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grond van de 
Wet Bestuursaan.sprakelijkheicl bij 
Faillisement 
1991, WODC II!  
Spoons, P. C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek; de 
effecttneting 
1991. WODC 112 
Kruissink, M. m.m.v. R.F. 
Kouwenberg 
Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een onderzoek- bij politic en 
justitie 
1991, WODC 113 
Boendermaker, L., M.S. Schneider 
Prejop: een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
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1991, WODC 114 
Grapendaal, M., Ed. Leuw en 
J.M. Nelen 
De economic van het drugsbestaan; 
criminaliteit ids expressie van 
levensstijI en loopbaan 
1991, WODC 115 
Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
Polder, W., F.J.C. van 
Vlaardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
Laan, P.H. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Mociluk plaatsbare jongeren; een 
onderzock 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-
scherming: 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 crin2inaliteit op 
de Nederlandse Antillen 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politic en openhaar ministerie 
tegen rassendiscritninatie; 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 strajkamer van de Hoge Raad 
in cijfers 1988-1989 
1991, WODC K14 
Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpunten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete onder rechters, 
Officieren van Justitie, 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. 
Aandacht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
1991, WODC 1(17 
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers 
Afhandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure; evaluatie van 
een Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evaluatie van een 
experiment 
1991, WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst 
van gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 

1992, WODC, K20 
Wiebrens, C.J., M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van een 
output/effectrapportage van de 
politic 
1992, WODC K21 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Srafrechtelijke dading 
1992, WODC K23 
Veerman, G.J. m.m.v. G.J. 
Paulides 
Over jaarverslagen en wetseva-
luatie 
1992, WODC, K24 
Doornhein, L. 
Een eigen rechtsgang voor minder-
jarigen 
1992, WODC, K25 
Spaans, E.C. 
't Nieuwe Lloyd 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ots en andere maatregelen van 
kinderbescherming 
1993, WODC, K27 
Netburg, C.J. van 
Terbeschikkingstelling (van de 
regering); geannoteerde 
bibliografie 1986 t/m juni 1992 
1992, WODC, literatuurrapport 
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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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