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Voorwoord 

Vergeleken met enige decennia terug zijn de 
pretenties van plannenmakers aanzienlijk bescheidener 
geworden. Werden destijds simpel een aantal ontwik-
kelingen geextrapoleerd en doorgetrokken naar de 
toekomst, momenteel wordt een veelheid van 
toekomst-perspectieven geboden zonder een expliciete 
voorkeur voor een van die opties uit te spreken. 
Planning maakt plaats voor scanning, waa,r-schijnlijke 
toekomstbeelden voor mogelijke toekomstbeelden. 

In deze kwalitatieve verkenningen is het spel-
element nadrukkelijker op de voorgrond komen staan: 
het uitvoeren van een aantal gedachten-experimenten 
wetende dat de vooronderstellingen tamelijk wille-
keurig zijn gekozen. Deze sceptische houding is 
tekenend voor een postmodern tijdperk waarin weten-
schappelijke zekerheden worden gewantrouwd. 

De primaire verdienste van scenario-studies is het 
surplus aan inzicht dat wordt verschaft. Je krijgt beter 
greep op de vele dynamische ontwikkelingen die 
momenteel ook het justitieel beleid tot een doolhof 
dreigen te maken. In de tweede plaats verschaffen 
scenario-studies beleidsmakers een veelvoud aan 
perspectieven waarvan een wervende kracht kan 
uitgaan. Scenario's fungeren dan ook in zekere zin als 
tegenwicht voor het ontbreken van lange-termijn 
visies in het Haagse circuit, een lacune die weleens 
zou kunnen samenhangen met de verambtelijking van 
het beleid. 

Voor beleidsmakers kan de veelheid van gepresen-
teerde opties echter ook ongemakken veroorzaken: 
hebben zij eenmaal gekozen voor een bepaalde 
beleidsrichting dan moeten ze aangeven waarom 
andere richtingen niet kunnen. Dat vergroot de druk 
om het eigen beleid te rechtvaardigen en schept 
onzekerheid, in beleidskringen een van de hoofd-
zonden. F.C.J. van der Doelen merkt in zijn inlei- 
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dende bijdrage dan ook op dat scenario-studies 
minder gretig aftrek vinden dan de `spoorboekjes' die 
het Centraal Planbureau jaarlijks publiceert. 

In deze bijdrage geeft Van der Doelen eerst aan dat 
de behoefte aan scenario-studies is vergroot door de 
voortgaande decentralisering van het beleid. 
Vervolgens onderscheidt hij een viertal typen 
scenario's, te weten prognostiserende en visionaire 
scenario's, rollenspellen en simulaties. Bij de 
beschrijving van die typen gaat hij in op de vele 
praktijk-ervaringen in de justitiele wereld en geeft hij 
een aantal spelregels zodat misbruik van scenario's 
kan worden voorkomen. 

A.C. Berghuis constateert in zijn bijdrage over straf-
recht-scenario's dat de ontwikkeling van geweldscrimi-
naliteit en de daaruit resulterende langere straffen het 
justitiele systeem onder druk zetten. Hij ontwerpt 
vervolgens een viertal strafrecht-scenario's: een nulsce-
nario waarin de trends van de laatste zeven jaar 
ongewijzigd blijven en waarin de druk op het systeem 
verder toeneemt, een scenario uitbreiding politic, een 
scenario situationele preventie (terugdringen 
gelegenhcid door meer toezicht en bewaking) en een 
scenario netwerkpreventie (aanpakken criminaliteit 
door lokaal maatwerk). De auteur concludeert dat de 
preventie-scenario's op termijn tot het beste resultaat 
leiden, alhoewel aanvankelijk grotere inspanningen 
nodig zijn (de kosten gaan voor de baten uit). 

Vinden we in de bijdrage van Berghuis reeds een 
cijfermatige doorrekening van de effecten, de scenario-
studie van prof. J.J.M. Theeuwes en B.C.J. van 
Velthoven is geheel gebaseerd op statistische analyses. 
Uitgaande van gegevens over de periode 1950-1990 
stellen de onderzoekers vast dat de toename van de 
naoorlogse criminaliteit onder andere is toe te 
schrijven aan werkloosheid (11 0/) en de geringe 
pakkans en strafmaat (22%). Het overgrote deel van 
de toename wordt echter verklaard door sociaal-
culturele factoren (verandering van waarden en 
normen) waarvan echtscheiding als belangrijkste 
symptoom wordt gezien (55%). Voor wat betreft 
toekomstige ontwikkelingen zal de criminaliteit slechts 
in geringe mate kunnen worden geremd door meer 
werkgelegenheid en afschrikking. Het verder dalende 
normbesef zorgt in de periode tot 2000 voor een forse 
toename van criminaliteit (31,4%). 

C.J. Maas-De Waal neemt in haar bijdrage de 
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toekomstverkenning Politie 2000 (1991) onder de 
loep. Zij constateert dat de voorspellingen van deze 
kwantitatieve studie op vele gebieden afwijken van de 
werkelijke ontwikkelingen van de laatste jaren. 
Volgens de auteur is dat te wijten aan de foutieve 
vooronderstelling dat criminaliteit in eerste instantie 
wordt bepaald door factoren van economische groei. 
Zij betoogt dan ook dat scenario's die gebaseerd zijn 
op sociale en culturele omstandigheden, betere resul-
taten kunnen opleveren. 

P.G. Wiewel van de Coornhert-Liga zet in zijn 
bijdrage vraagtekens bij het gangbare beleid van 
uitbreiding van celcapaciteit. Hij schetst een alter-
natief scenario waarin strafrechtshervorming en 
lotsverbetering van gedetineerden voorop staan. 
Uitgangspunt is dat vrijheidsbeneming maximaal vijf 
jaar mag duren en gereserveerd behoort te zijn voor 
uitzonderlijk ernstige schending van normen, zoals 
delicten die dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg 
hebben. De auteur pleit voor vele andere hervor-
mingen, waaronder een uitbreiding van taakstraffen, 
en schat de besparingen die het alternatieve scenario 
oplevert op circa dertig procent. 

De resterende bijdragen nemen een specifiek 
beleidsveld voor hun rekening. Zo ontwikkelt C.D. de 
Jong een aantal scenario's met betrekking tot het 
Europese asielbeleid. De aandacht gaat eerst uit naar 
een aantal varianten van het zogenaamde scenario van 
het `volgend beleid' waarbij beleidmakers niet veel 
anders kunnen doen dan te reageren op de aantallen 
beschermingzoekenden die het land binnenkomen. 
Vervolgens ontwikkelt hij twee scenario's waarbij 
beleidsmakers zich niet laten leiden door aantallen 
maar door principes, dat wil zeggen door `echt beleid', 
namelijk het scenario van de moedige regering (libera-
lisering) en het scenario van het Brusselse initiatief 
(communautarisering). 

Op een vergelijkbare manier schetst K.E. Swierstra 
een aantal drugscenario's. Hij gaat eerst na wat er 
gebeurt bij ongewijzigd beleid (nut-scenario) en 
behandelt vervolgens vier alternatieven: meer 
repressie, decriminalisering van softdrugs, geregu-
leerde verstrekking van harddrugs en legalisering van 
drugs. Hoewel een eindoordeel moeilijk is te maken, 
met name door ongelijksoortige criteria als crimina-
liteit, overlast en aantal verslaafden, lijken de 
gewenste en ongewenste effecten van de scenario's 
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elkaar min of meer in evenwicht te houden, met 
uitzondering van het scenario decriminalisering 
softdrugs. Dit scenario levert volgens de auteur geen 
ongewenste effecten op. 

Ten slotte nemen A. Klijn en S. van Leeuwen de 
rechtsbijstand tot uitgangspunt van simulatie-
oefeningen. Zij pogen na te gaan hoe advocaten zullen 
reageren op de gewijzigde inschrijvingsvoorwaarden 
van de gefinancierde rechtsbijstand. Daartoe con-
strueren ze eerst een viertal inschrijvingsvoorwaarden 
om vervolgens de gevolgen van deze voorwaarden 
voor de advocatuur te schetsen. De auteurs besluiten 
hun bijdrage met de constructie twee beleidstypen die 
uiteenlopende antwoorden geven op vragen van 
efficiency en kwaliteit van de rechtshulp. 
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Gebruik en misbruik van 

scenario's 

dr. F.C.J. van der Doelen* 

Inleiding 

De historische slingerbeweging rondom de uitersten 
van `centraliseren-decentraliseren' slaat thans krachtig 
door in de richting van decentraliseren.' Privatisering, 
verzelfstandiging, deregulering, uitbesteden en decen-
traliseren voeren de boventoon in het debat over het 
openbaar bestuur. De orientatie op toekomstig beleid 
neemt daardoor andere vormen aan: binnen gedecen-
traliseerde overheidsorganen ontstaat een emergent 
technology van allerlei nieuwe vormen van scena-
riostudies, `een verzameling van methoden die alien 
zijn bedoeld om een pluriform samengestelde groep 
van deelnemers op een kwalitatief zo hoogwaardige 
mogelijke wijze te laten communiceren over de 
toekbmse (Geurts, 1993, p. 8). 

Deze methoden zijn nieuw omdat ze niet langer 
uitgaan van een centrale actor die een beslissende rol 
speelt in de maakbare samenleving. Het gaat bij 
voorbeeld om workshopachtige expertmeetings voor 
de verkenning voor het wetenschapsbeleid (Overleg, 
1994), om rollenspellen ter voorbereiding op crisisbe-
heersing en rampenbestrijding (KPMG, 1992) of om 
in decisionrooms uitgevoerde simulaties inzake de 
toekomstige effecten van de mestwetgeving (CDWO, 
1994b). 

In deze bijdrage inventariseren we enkele justitiele 
ervaringen op het brede gebied van de scenariostudies. 
Voor een goed begrip plaatsen we de revival van 

* De auteur is adviseur strategische organisatie-ontwikkeling 
van de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
(CDWO) van het ministerie van Justitie. Deze bijdrage is een 
ingrijpende bewerking van een referaat op een discussiedag 
voor beleidsdirecteuren van het ministerie van Justitie 
(CDWO, 1994a). 
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scenariostudies tegen de politieke context van 
opkomende bestuursdepartementen, belast met het 
ontwikkelen van het strategisch beleid. Vervolgens 
ontwerpen we een simpele typologie van scenario's, 
waarna we voor de vier onderscheiden scenario's 
(prognostiserende studies, visionaire studies, rollen-
spellen en computersimulaties) enkele praktijkvoor-
beelden en enkele spelregels in verband met politick 
gebruik en misbruik geven. 

Bestuursdepartementen en strategievorming 

Het actuele streven naar bestuursdepartementen is 
niet los te zien van de ervaringen in het recente 
verleden, zoals in mei 1993 bleek bij de presentatie 
van de plannen voor de nieuwe Justitie-organisatie: 
een klein bestuursdepartement met verzelfstandigde 
uitvoerende diensten. Van Dinter — toenmalig secre-
taris-generaal van Justitie, tevens voorzitter van het 
SG-beraad — schetste aan de hand van zijn eigen 
ambtelijke loopbaan de cyclische ontstaansgeschie-
denis van de onderliggende besturingsvisie. Daar waar 
hij zich tientallen jaren op het ministerie van 
Landbouw nog had gebogen over de opdracht om 
uitvoerende instanties die ooit 'op afstand' geplaatst 
waren juist weer samen te voegen binnen het depar-
tement ('een lappendeken'), stond hij merkwaardig 
genoeg voor de taak om nu bij Justitie weer departe-
mentsonderdelen te verzelfstandigen. De gedachte dat 
er automatisch sprake zou zijn van een betere coordi-
natie als beleid en uitvoering bij elkaar geplaatst 
worden, was in de praktijk onjuist gebleken, aldus de 
secretaris-generaal: 'Door beleid en uitvoering onder 
te brengen in twee van elkaar gescheiden organisaties, 
worden eenieders taken en verantwoordelijkheden 
duidelijker afgebakend, en ontstaat er een grotere 
behoefte serieus met elkaar in overleg te treden' 
(Justitiekrant, mei 1993, nr. 4, p. 1). 

Wat de risico's van die verzelfstandiging van uitvoe-
ringsorganisaties zal zijn, laat zich op voorhand 
overigens niet moeilijk raden. De gedeconcentreerde 
en gedecentraliseerde overheidsorganisaties optimali-
seren in het vervolg hun eigen efficientie en 
effectiviteit, zonder oog voor het grotere geheel. Het is 
bij voorbeeld een teken aan de wand dat het O.M. bij 
het aanbieden van het jaarverslag 1993 opmerkt dat 
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de verzelfstandigde politieregio's nauwelijks animo 
hebben om menskracht in te zetten voor de opsporing 
van de zware, veelal bovenregionale en landelijke, 
georganiseerde criminaliteit. Daar worden de politie-
chefs in hun eigen regio immers nauwelijks op aange-
sproken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het 
regeerakkoord van het Kabinet Kok de slinger weer 
terugslaat: het vormen van een landelijke recherche-
eenheid op het gebied van de zware, georganiseerde 
criminaliteit. 

Voor een effectieve rechtshandhaving is het verder 
van levensbelang dat de activiteiten van de verzelf-
standigde uitvoeringsorganisaties onderling goed 
worden afgestemd. De effectiviteit van de strafrechts-
keten staat of valt immers met een goede wissel-
werking tussen preventie (gemeenten), opsporing 
(politie), vervolging (0.M.), berechting (rechterlijke 
macht), tenuitvoerlegging (gevangenissen, centrale 
incasso) en reIntegratie (reclassering). De typische 
lekken' tussen de organisaties in de strafrechtketen 
zijn relatief schematisch — maar daarom niet minder 
prikkelend — in een zin samengevat door de rechtsso-
cioloog Schuyt (1992, P.  27): 'Ails men weet — en ik 
vertel nu niets nieuws — dat van de ruw geschatte vijf 
miljoen slachtoffersituaties per jaar een miljoen 
misdrijven worden geregistreerd, waarvan er ruw 
samengevat tweehonderdduizend (20%) worden 
opgehelderd, waarvan er weer de helft worden gesepo-
neerd en waarvan hooguit zo'n 20% eindigt in de 
oplegging van een gevangenisstraf, dan heeft men een 
goede schets van zowel de moeilijkheden als de 
knooppunten van ons strafsysteem te pakken.' 

Methoden van strategievorming 

De nieuwe bestuursdepartementen dienen met hun 
strategische beleidsprogramma's de divergerende 
neveneffecten van een gedecentraliseerd openbaar 
bestuur binnen de perken te houden — met behoud 
van de doelmatigheidsvoordelen van de verzelfstandi-
gingsoperaties. Op de vraag hoe je een (strategisch) 
beleidsplan ontwerpt, doen verschillende antwoorden 
de ronde (Ringeling en Van Vught, 1993). Van 
oudsher domineert de stroming die ontwerpen inter-
preteert als een intellectueel en analytisch proces, 
waarbij een probleem wordt opgelost door het 
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ontleden van de doelstellingsfunctie, de randvoor-
waarden en de beheersingsvariabelen (Simons, 1969). 

Daarnaast zijn er de sociaal-interactieve benade-
ringen, die veel meet de nadruk leggen op leerpro-
cessen, simulaties, gedachtenexperimenten en de 
zogeheten tacit knowledge: de kennis die niet of 
nauwelijks wordt geexpliciteerd en die in de profes-
sionele praktijk als het ware groeit, waarbij ontwerp-
hulpmiddelen (schetsen, tekeningen en prototypes) 
belangrijk zijn om een gemeenschappelijke taal voor 
de betrokkenen tot stand te brengen (Schon, 1983; 
Bucciarelli, 1984). De centrale les van deze enigszins 
kennistheoretische beschouwingen is dat het bij het 
ontwerpen van een uitvoerbaar strategisch beleidsplan 
niet enkel gaat am de inhoudelijk juiste bepaling van 
het samenstel van beleidsdoelstellingen en -instru-
menten (intellectuele structurering), maar oak om de 
wijze waarop wordt voorzien in consensusvorming en 
mobilisering (sociale structurering). 

Het belang van beide dimensies kan warden 
verhelderd door een vergelijking van twee belangrijke, 
overkoepelende, justitiele beleidsnota's van het 
afgelopen decennium: Satnenleving en criminaliteit 
(1985) en Recht in beweging (1990) (vergelijk Van der 
Doelen, Leeuw c.a., 1993). De eerste nota hanteert 
een vrij, neutrale wetenschappelijk gekleurde 
probleem-analyse in termen van de sociale controle-
theorie en bevat een uitgebreid actieplan van maatre-
gelen en experimenten op het gebied van de kleine 
criminaliteit. Vele uiteenlopende grocpen zijn bij de 
nota betrokken geweest waardoor het maatschappe-
lijke draagvlak werd vergroot. Het door CDA-
minister Hirsch BalIM uitgebrachte beleidsplan 
daarentegen onderstreept het belang voor een vitaal 
collectief normbesef voor het afremmen van de 
stijgende criminaliteit en pleit voor een moraliserende 
overheid. Recht in beweging leidde tot een uitgebreide 
maatschappelijke en wetenschappelijke discussie, 
waarbij de expliciet normatieve stellingname de crimi-
naliteitsbestrijding mede weer op de politieke agenda 
heeft geplaatst (Van der Doelen, 1993). 

De wijze van intellectuele en sociale structurering 
kan belangrijke gevolgen hebben voor de interne en 
externe werking van een beleidsplan. Samenleving en 
criminaliteit leidde als het ware tot een sociaal-weten-
schappelijk geaccordeerde politieke consensus. Recht 
in beweging veroorzaakte een politick geentameerde 
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brede maatschappelijke en wetenschappelijke 
discussie. 

Typen van scenario's 

In een strategisch plan worden veranderende 
omgevingseisen vertaald in het lange termijn 
perspectief van een departementaal beleid. 
Scenariostudies zijn daar een belangrijk hulpmiddel 
bij. Scenario's zijn `Wat als ...'-studies. Studies waarin 
allerlei mogelijke toekomst-perspectieven worden 
verkend. Ze zijn voor grote organisaties belangrijk om 
te overleven. Bestuurders en managers van grote 
organisaties verkeren immers vaak te midden van 
vastgeroeste belangen en routines. In dergelijke 
organisaties is men er eerder op gericht omgevingssig-
nalen te ontkennen dan te herkennen. Scenariostudies 
bieden managers weer de speelruimte om te leren. Ze 
krijgen een antenne om te reageren op de vaak in 
aanvang zwakke signalen van een veranderende 
omgeving, waardoor ze niet verlamd raken als het 
ondenkbare plotseling realiteit blijkt te zijn geworden. 

In bestuurskundige studies zijn vele typen scenario's 
met bijbehorende methoden en technieken beschreven 
(Van Doom n en Van Vught, 1978). Kennisname van 
deze literatuur maakt het niet moeilijk om het eens te 
zijn met de volgende bevinding: 'De belangrijkste 
conclusie is dat de term scenario binnen veel verschil-
lende groeperingen gebruikt wordt en dat de betekenis 
ervan ook allesbehalve van eenduidig is (Tjink, Van 
der Heijden e.a., 1994)'. De betreffende literatuur 
kenmerkt zich bij uitstek door een eigen jargon en 
orakeltaal, die voor buitenstaanders amper is te 
vatten. Liever nog dan om — met Van Doom n en Van 
Vught (1978) — de lezer vertrouwd te maken met deze 
begrippen, zodat de sociale wetenschappelijk 
geschoolde beleidsmedewerker weerwoord kan geven 
aan economen en techneuten, hanteren we in deze 
bijdrage een meer pragmatisch gekozen en versim-
pelde typologie. 

De dichotomie `centralisatie-decentralisatie' bleek 
bruikbaar voor het typeren van organisaties en 
methoden van strategievorming. De dichotomie biedt 
ook de nodige aangrijpingspunten voor het typeren 
van verschillende vormen van scenariostudies, zoals 
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Schema 1: Typen scenario's 

Ontwerpproces 

Aard van de begrippen en gegevens 

Kwantitatief 	Kwalitatief 

Analytisch- 
intellectueel 	 Prognose 	Visionair 

Sociaal- 
interactief 	 Simulaties 	Rollenspellen 

een schets van de werkzaamheden van de Nederlandse 
planbureaus illustreert. 

Aanvankelijk legden de planbureaus vaak de 
nadruk op spoorboekachtige verkenningen voor de 
planning van overheidsactiviteiten en het verdelen van 
de begroting, zoals het CPB (1947) voor de economic 
en het Sociaal en Cultured l Planbureau (1974) voor de 
collectieve sector (Hoogerwerf, 1980). Meer recent 
leggen de planbureaus minder nadruk op 'planning' 
en meer op 'scanning'. In dergelijke studies worden 
niet zo zeer bestaande lijnen doorgetrokken, nmar 
worden vanuit verschillende consistente visies, k wall- 
tatieve structuurbreuken doordacht. Het CPB schetste 
bij voorbeeld onlangs een tweetal lange termijn 
verkenningen voor de wereldeconomie (Scanning the 
future) en voor Nederland (Nederland in drievoud) en 
organiseerde een internationaal congres om in brede 
kring over de rnerites van de geschetste toekomst-
beelden te discussieren (Van den Berg, 1992; Zalm, 
1992). De traditionele CPB-aanpak met vrij gesloten, 
intellectuele en kwantitatieve vormen van scena-
riobouw wordt aangevuld met een meer kwalitatieve 
manier van verkennen. In deze nieuwe vormen van 
scenariobouw is het ontwerpproces open en inter-
actief, terwij1 minder exaete informatie wordt 
verwerkt. Aan de hand van deze twee dimensies, 
kwantiteit en kwaliteit, laat zich een globale typologie 
van scenariostudies opstellen (zie schema 1). 

De typologie in schema 1 laat zien dat het begrip 
'scenario' breed is gedefinieerd. Hierdoor wordt het 
overzicht niet onnodig ingeperkt en kan een ruim 
aantal voorbeelden nit de justitie-wereld worden 
geschetst. 
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De prognose 

In de jaren zeventig had 'planning' nog de 
toekomst. Er verschenen dikke boeken over 
forecasting en sociale planning. Er werd een heel scala 
aan instrumenten ontwikkeld. De glazen bol van de 
sociale wetenschappers werd duchtig opgepoetst met 
allerlei fantastische methoden en technieken (Van 
Doom n en Van Vught, 1978a, 1978b). De euforie was 
van relatief korte duur. De deconfiture wordt wellicht 
nog het beste gemarkeerd door de oratie van de enige 
Nederlandse bijzonder hoogleraar toekomstkunde, 
prof. dr. Van Vught. In zijn Leidse oratie met de 
retorische titel Beter dan Nostradamus en Campanella? 
plaatste Van Vught (1985) — met de strenge epistemo-
logische eisen van Popper in de hand — grote vraag-
tekens bij de wetenschappelijke pretenties van 
toekomstvorsers en beleidsontwerpers, galustreerd 
met tal van vermakelijke historische voorbeelden. 

Prognose gevangeniscapaciteit 

Het type min of meer exacte forecasting-onderzoek . 
en het gebruik daarvan binnen het ministerie van 
Justitie vinden we bij het opstellen van ramingen voor 
het ministerie van Financien en voor het onder-
bouwen van begrotingsclaims. De Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en -Ontwikkeling van het minis-
terie van Justitie heeft onder andere voor de begro-
tingsvoorbereiding gekwantificeerde modellen en 
prognoses gemaakt op het gebied van fraude, georga-
niseerde misdaad, boetes en transacties, en het 
slachtofferfonds. 

De ervaringen met de prognoses voor de capaciteits-
planning van het gevangeniswezen leren dat men de 
nodige voorzichtigheid dient te betrachten met het 
gebruik van dergelijke gekwantificeerde voorspel-
lingen. Die suggereren doorgaans meer exactheid dan 
is gerechtvaardigd. De in het midden van de jaren 
tachtig opgestelde gekwantificeerde voorspelling 
omtrent de groei van het gevangeniswezen bleek tot 
1991 correct te zijn. Voor die periode was voorspeld 
dat de capaciteit en de behoefte elkaar redelijk dicht 
zouden zijn genaderd. Daarna, zo luidde de 
voorspelling, zou een nieuw tekort ontstaan omdat 
geen verdere bouwplannen voorzien waren. Toch 
bleken de onderliggende veronderstellingen en bereke- 
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ningen die tot deze totaaluitkomst hebben geleid, niet 
overeen te stemmen met de werkelijke gang van 
zaken. De juiste voorspelling berustte dus in feite op 
toeval. Na het vierde kwartaal 1991 barstte de born en 
kwam de kloof tussen de beschikbare en benodigde 
celcapaciteit voor de verschillende doelgroepen 
indringend aan het licht. Er moest een versneld 
bouwprogramma worden opgestart. 

Spelregels 

Dit type blauwdrukplanning met bijbehorende 
exacte toekomstvoorspellingen pretendeert tegen-
woordig niemand meer te kunnen leveren. Toch 
kunnen scenariostudies die kant worden opgetrokken 
en wel om twee — politieke — redenen. Ten eerste 
verlangen veel politici (met weinig tijd en grote 
verantwoordelijkheid) zekerheid. De moderne 
exponent van de blauwdruk, het streven naar rappor-
tages op een A4 waarbij noodzakelijkerwijze de 
nuanceringen weggelaten worden, komt daar aan 
tegemoet. Ten tweede kunnen dergelijke schijnexacte 
prognoses zich uitstekend lenen voor het verhogen 
van het budget. Men denke bier aan apocalyptische 
toekomstrapporten als Zorgen poor morgen die het 
milieubeleid tot grote hoogte hebben weten te stuwen. 
Het is echter de vraag of Justitic er verstandig aan 
doet om die weg in to slaan, want na eon tijdje krijgt 
men onvermijdelijk de rekening gepresenteerd (Van 
der Doelen, 1993). 

DIE type scenariostudie zal deze verleiding moeten 
weerstaan en enkele spelregels kunnen daarbij helpen. 
Ten eerste dient men de belangrijkste theorctische 
veronderstellingen, met bijbehorende beleidsmatige 
implicaties, nadrukkelijk aan te geven. Verder zouden 
gekwantificeerde voorspellingen niet gepubliceerd 
mogen worden, als niet gelijktijdig de betrouwbaar-
heidsinterval, de bandbreedte, uitdrukkelijk wordt 
vermeld (Van der Doelen, 1992, pp. 26-30). Wanneer 
deze spelregels worden overtreden, wordt in feite 
politick misbruik in de hand gewerkt. 
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Visionaire scenario's 

Prognostiserende scenario's trachten zo exact 
mogelijk de toekomst te voorspellen, waarbij kwanti-
tatieve technieken de voorkeur genieten. Dergelijke 
kwantitatieve modelmatige benaderingen schatten de 
structurele samenhangen in het verleden, en trekken 
die door naar de toekomst. Er kunnen af en toe 
meerdere varianten worden doorgerekend, maar 
essentieel is de gedachte dat de bestaande structuur in 
essentie gehandhaafd blijft. In feite wordt het verleden 
gewoonweg uitvergroot en wordt het effect van 
relevante vernieuwingen niet adequaat ingeschat, zoals 
de onheilspellende voorspellingen van het rapport van 
de Club van Rome laten zien. 

Als men het verleden echt van zich af wil zetten en 
nieuwe structuurveranderingen wil doordenken, dan 
lijkt een meer kwalitatieve aanpak geeigender. Dit 
type scenariovorming duiden we hier aan als een 
`visionair scenario'. Visionaire scenario's beogen 
consistente toekomstbeelden te schetsen, die tot een 
gefundeerde maatschappelijke discussie over de wense-
lijkheid ervan zouden kunnen leiden. Dergelijke 
meervoudige toekomstbeelden kunnen de maatschap-
pelijke dialoog stimuleren en de politieke discussie 
structureren. De toekomstbeelden moeten zijn 
gebaseerd op min of meer consistente en aanspre-
kende uitgangspunten en dienen een herkenbaar en 
wervend karakter hebben. Ze kunnen bij voorbeeld 
behulpzaam zijn bij het beoordelen van de vraag 
welke strategieen in de toekomst bruikbaar zijn en 
welke strategieen gevoelig zijn voor bepaalde toekom-
stige ontwikkelingen. 

Visies op rechtshandhaving 

Op justitieel terrein worden de eerste voorzichtige 
stappen gezet naar visionaire scenariostudies, bij 
voorbeeld op het gebied van technologische verken-
ningen (De Raaf, 1994). Een intensievere toepassing 
van dergelijke scenario's kan nuttige diensten bewijzen 
gezien de huidige discussies over zaken als infiltratie, 
inkijkoperaties, undercoverpraktijken, pleidooi-onder-
handelingen, kroongetuigen, enzovoort. De rapporten 
van de commissie Wieringa en de commissie Donner, 
alsmede het aangekondigde parlementaire onderzoek 

Gebruik en misbruik scenario's 	 17 



naar opsporingsmethoden illustreren verder dat de 
rechtshandhaving thans goon rustig bezit is. 

Eon wat breder opgezette visionaire scenariostudie 
zou de rechtshandhavingsdiscussic in intellectuele zin 
enigszins kunnen structureren. Daarbij zijn er goede 
mogelijkheden om voortbouwend op de CPB-studio 
Nederland in drievoud een scenariostudie 
Reehtshandhaving in drievoud to ontwikkelen. To 
denken valt aan eon conceptuele constructie van eon 
Europese, eon Amerikaanse en Aziatische toekomstva-
riant van de rechtshandhaving. De verschillende 
wijzen waarop in doze continenten inhoud wordt 
gegeven aan de verhouding tussen staat en 
maatschappij werkt rechtstreeks door in de 
vormgeving van de rechtshandhavingsketen. De 
Amerikaanse variant van de rechtshandhaving 
vertrouwt op de kracht van de burger on beperkt via 
cheeks and balances de staatsmacht (Van der Doelen 
on Korsten, 1994). 

Op het vlak van rechtshandhaving is or grote 
aandacht voor normstelling via het civielrecht, or zijn 
florerende particuliere bewakingsdiensten, detectivebu-
reaus on advocatenkantoren, on in het executietraject 
is ruim baan gemaakt voor schadevergoedingen. De 
Aziatische variant is to typeren als het zacht autori-
taire systeem met eon sterke staat on beperkte rechten 
voor het individu (Walsh, 1993). De rechtshandhaving 
kenmerkt zich door een sterke nadruk op normstelling 
via het strafrecht, de inzet van geheime inlichtingen-
diensten on een repressief executietraject. De Europese 
variant ten slotte reserveert eon sterke rol van het 
maatschappelijk middenveld, ongeveer zoals uiteen-
gezet in het justitiele beleidsplan Recht in betveging. 
De Europese rechtshandhaving legt relatief veel 
nadruk op normstelling via zelfregulering on het 
bestuursrecht, op preventie via het particulier 
initiatief, op corporatistische geschillenbeslechting on 
op executie on reIntegratie via maatschappelijk 
zinvolle taakstraffen. 

Spelregels 

Het streven van visionaire scenario's is nobel on 
goon zinnig mens lijkt or iets op tegen to kunnen 
hebben. Het gebruik ervan vereist echter veel politieke 
mood. Ms u of ik minister zouden zijn, zouden we 
niet onverdeeld gelukkig zijn met dergelijke 
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rapporten. In mijn beleidsplan heb ik immers net 
geschreven wat ik wil (wens), hoe het is (werke-
lijkheid) en wat ik daartegen allemaal ga doen 
(beleid). Ik heb dus helemaal geen behoefte aan een 
rapport dat uiteenzet dat mijn beeld van de werke-
lijkheid niet het enige juiste beeld hoeft te zijn. Zo'n 
rapport ondermijnt mijn politieke draagvlak. Mijn 
beleid is er niet mee gediend dat er nog andere wensen 
en werkelijkheden worden gedacht. Typerend is dat 
visionaire scenario's minder gretig aftrek in de 
politiek vinden dan bij voorbeeld de `spoorboekjes' 
die het CPB jaarlijks publiceert. 

Willen scenariostudies in het bestuurlijke krach-
tenveld beklijven, dan moeten ze geen potentieel 
mijnenveld worden voor de direct verantwoordelijken. 
Ook hier zullen te ontwikkelen spelregels een uitkomst 
moeten bieden. De betrokkenheid van het 
management is noodzakelijk. Ook de publiciteit is een 
punt van zorg. Op de omgevingsscenario's van 
Rijkswaterstaat staat bij voorbeeld keurig vermeld: 
`Deze scenario's schetsen denkbare ontwikkelingen 
van de omgeving van Rijkswaterstaat. Zij zijn niet 
bedoeld als voorspelling. Zij bevatten geen beleid.' 

Rollenspellen 

Beleidsontwerpen is niet enkel een intellectueel 
proces, maar ook een proces van sociale structurering. 
De betrokkenheid van belanghebbenden is vaak van 
groot belang om een beleid te ontwerpen dat niet 
verzandt in abstracte principes, maar genoeg tacit 
knowledge incorporeert om uitvoerbaar en herkenbaar 
te zijn voor de uitvoerders. lets dergelijks geldt ook 
voor het gebruik van scenario's bij beleidsontwik-
keling. Door bij voorbeeld visionaire studies om te 
bouwen tot experimentele rollenspellen kunnen 
betrokkenen los komen van de geijkte standpunten 
aan de vergadertafel en nieuwe, maar tevens 
herkenbare, ideeen genereren over mogelijke 
toekomst-perspectieven. 

Het rollenspel Quweristan 

In weerwil van het clichebeeld bestaat homo ludens 
onder ambtenaren we! degelijk. Zo ondergaan alle 
nieuwe Justitie-ambtenaren van de Management 
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Development-doelgroep eon driedaagse introductie-
programma, waarin zij een delegatie (actiegroep, 
politieke partij, ambtenaren) van het denkbeeldige 
land Quweristan spelen. In dit land ontstaan de eerste 
rechtshandhavingsproblemen en de delegaties 
bezoeken Nederland met de opdracht eon Ministerie 
van Justitie te ontwerpen. 

Na een algemene kennismaking met Justitie, 
werkbezoeken aan een regiopolitie, rechterlijke macht 
en gevangenis presenteren de deelnemers ten slotte 
bun ontwerp voor een forum van enkele topambte-
naren van Justitie. Uit die ontwerpen blijkt dat het 
rollenspel het stellen van kritische vragen en het 
ontvouwen van uiteenlopende visies stimuleert. Zo 
zijn er hardliners die de. traditionele kerntaken van 
Justitie centraal stollen in hun ontwerp: `vervolging, 
berechting en executie'. Anderen presenteren eon 
ontwerp dat wars van symptoombestrijding en korte 
baanwerk beet te zijn, met veel nadruk op preventie 
en resocialisatie als crux van de rechtshandhaving. 

De ingevulde gestandaardiseerde evaluatieformu-
heron — met kwalitatief commentaar — bieden goed 
inzicht in de sterke en zwakke kanten van eon 
dergelijk experimenteel rollenspel. De deelnemers 
ervaarden het rollenspel vrijwel unaniem als 
bruikbaar, plezierig en betrokken: Ten boeiende 
vorm om gestructureerde informatie to verzamelen on 
eigen to maken'. Het bevorderen van inzicht in de rol 
van Justitie, de samenhang tussen de justitiele 
sectoren on het vormen van eon informed relatie-
network bleken gemiddelde ruim voldoende to zijn 
gercaliseerd. 'De interactie met diverse disciplines, 
excursies en game sluiten good op elkaar aan', aldus 
eon van de deelnemers. Minder stork uit de verf 
kwamen het ketendenken in de eigen werksituatie on 
het management-concept van Justitie. Of, zoals eon 
respondent het verwoordde: 'Door het spot krijgt men 
vooral inzicht in de rol van eon departement van 
Justitie in eon samenleving, on niet zozeer inzicht in 
het Ministerie van Justitie in Den Haag'. 

Doze Justitie-ervaringen sluiten aan op de 
ervaringen met het zogenaamde Nostradamus-project 
van Rijkswaterstaat waarin regionale directies eon 
strategisch beleidsplan opstellen voor vier totaal 
verschillende toekomstbeelden. Ontwerp on uitvoering 
van het rollenspel bleken ook hier arbeidsintensief to 
zijn, waarbij de evaluatie eveneens getuigde van groot 
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enthousiasme, de start van verandering in denken en 
dringende verzoek om een vervolg met daarbij wat 
meer concrete handreikingen (Vennix, Scheper e.a., 
1993). 

Spelregels 

Een van de belangrijkste eisen is wellicht dat het 
rollenspel niet blijft steken in abstracte discussies over 
strategisch beleid. De situatie dient voldoende 
herkenbaar en concreet te zijn uitgewerkt, zodat de 
vertaalslag naar de praktijk niet te groot is. Verder 
moeten er garanties worden ingebouwd dat de 
deelnemers vrijuit kunnen spreken. Dit kan bij 
voorbeeld door af te spreken dat er niemand buiten 
de bijeenkomst zal worden geciteerd of dat inhoude-
lijke resultaten alleen aan de deelnemers worden 
gerapporteerd (Geurts, 1992, p. 29). 

Simulaties 

Volgens De Geus (1988) valt veel van de computer 
te verwachten bij het verder vormgeven van lerende 
organisaties. Het enorme geheugen van computers 
maakt het mogelijk om problemen met een grote mate 
van complexiteit realistisch te modelleren. Een 
weekblad als Intermediair organiseert thans landelijke 
wedstrijden waarin deelnemers het management van 
een fictief bedrijf spelen. Een computerprogramma 
rekent de genomen beslissingen door. Na een paar 
ronden wordt gemeten welk team de beste resultaten 
heeft geboekt en zich manager van het jaar mag 
noemen. En het ministerie van Financien bij 
voorbeeld verspreidt tegenwoordig computerpak-
ketten, waarin iedere burger zijn eigen financieel-
economisch beleid kan doorrekenen. Kenmerk van 
computerondersteunde simulatiespelen is dat men zelf 
kan beslissen hoe ver men gaat in het aanboren van 
de aangeboden data. Dergelijke computeronder-
steunde simulaties lijken uitermate geschikt om bij 
divergerende belangen de spelers een evenwichtig 
besluit te laten nemen (role play). Tevens bieden ze 
een uitgelezen mogelijkheid om besluitvormers — 
eventueel in complexe crisissituaties — met hun eigen 
verleden te confronteren (time play). 
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Cornputersimulatie Taakstraffen 

Het bouwen van een gekwantificeerd justitiemodel is 
een zware klus, maar aanzetten bestaan. Van Tulder 
(1986) ontwierp een kwantitatief model waarin de te 
verwachten kosten en baten van cen `preventieve' 
(meer politic) en een `repressieve' (meer vervolging) 
bestrijding van de criminaliteit werden verdisconteerd. 
Zo'n simulatiemodel zou kunnen worden uitgewerkt 
tot een simulatiespel waarbij de consequenties van 
belangrijke beslissingen kunnen worden doorgerekend 
en nagespeeld. 

Ook het ministerie van Justitie beschikt zelf in 
toenemende mate over kennis en data die nodig zijn 
voor het ontwikkelen van dergelijke computeronder-
steunde simulaties. Uit een onlangs verrichte scena-
riostudie taakstraffen is gebleken dat voor de accep-
tatie en benutting van dergelijk onderzoek de 
samenwerking tussen onderzoekers en beleidsmede-
werkers van groot belang is (CDWO, 1994, P.  21). Op 
voorhand denken de meeste mensen dat het invoeren 
van taakstraffen louter positieve effecten heeft. Het is 
immers goedkoper dan een gevangenisstraf, de 
gestraften leren er lets van en de recidive zou lager 
uitpakken. In een simulatiemodel zijn allerlei aspecten 
van de taakstraf (en de gevangenisstraf) in onderling 
verband vormgegeven. Vervolgens is daarmee geexer-
ceerd in een meer optimistisch en meer pessimistisch 
scenario. Daaruit kwam naar voren dat taakstraffen 
niet onder alle omstandigheden een maatschappelijk 
gunstige uitwerking lijken te hebben. Zo ontbreekt het 
taakstraffen bij voorbeeld aan het Insluitingseffece 
dat remmend werkt op de criminaliteit. Door nu alle 
partijen te betrekken bij de totstandkoming en 
uitvoering van deze exercitie zal men de inzichten 
wellicht beter accepteren en voor beleidsontwikke-
lingen gebruiken. 

Het ontwikkelen van een goede computeronder-
steunde simulatie is tijdrovend en rnoeilijk. Men kan 
zich afvragen of de overspannen beloften worden 
ingelost. Een persoonlijke ervaring op dit punt kan de 
valkuilen illustreren. Ms student participeerde ik als 
Minister van Sociale Zaken in een simulatiespel. 
Aangezien ik in die hoedanigheid weigerde een straf 
bezuinigingsbeleid te voeren, kwam het kabinet in 
grote financiele moeilijkheden, meen ik me te berth-
neren. De eerste onderzoeksresultaten van deze 
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exercitie waren niet echt hoopgevend. De kwaliteit 
van de besluitvorming werd door deze computeron-
dersteunde simulatie nauwelijks verbeterd. De beleids-
exercitie had geen ander significant effect op de 
besluitvorming dan het lezen van een goed onder-
zoeksrapport (Vennix, Schmeets e.a., 1987). Wellicht 
toch niet zo verwonderlijk als men op het eerste 
gezicht denkt. De geheugenruimte van de menselijke 
hersens heeft niet helemaal gelijke tred gehouden met 
die van de computer. En het zijn mensen die nog 
altijd moeten beslissen. 

Spelregels 

Op termijn kan men zich voorstellen dat kant en 
klare simulatiemodellen worden overgedragen aan 
beleidsdirecties die er rollenspellen met veldpartijen 
mee kunnen opzetten. De ervaringen leren wel dat 
dan noodzakelijk is dat er een gebruikersgroep wordt 
ingesteld en dat de programmatuur `beveiligd' wordt, 
zodat kan worden nagegaan welke variabelen 
veranderd en gemanipuleerd zijn bij het opstellen van 
de plannen. Anders wordt het misschien jets te verlei-
delijk om het criminaliteitsvraagstuk op te lossen door 
het complete Wetboek van Strafrecht en 
Strafvordering in te trekken, zoals overigens door 
sommigen wordt bepleit in de discussie rondom legali-
sering van drugs. Voorzichtigheid is hier geboden, zo 
leert de geschiedenis. In de Brede Maatschappelijke 
Discussie over het Energiebeleid — de meest groot-
schalige beleidsexercitie die ooit in Nederland is uitge-
voerd — werd met gekwantificeerde modellen en een 
complete inspraakronde gewerkt. Deze discussie 
leidde weliswaar tot politieke consensus, maar had 
evengoed weinig realiteitszin (De Man, 1984). 

Besluit 

Het streven naar kleine bestuursdepartementen met 
verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties heeft gevolgen 
voor de strategievorming en het opstellen van 
scenario's. In gedecentraliseerde bestuurlijke verhou-
dingen zal men niet alleen oog moeten hebben voor 
de intellectuele structurering, maar ook voor de 
sociale structurering. In verband met het draagvlak en 
de mobilisatie zullen in zo'n context de traditionele 
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Noten 

prognostiserende en visionaire vormen van scena-
riobouw broodnodig aangevuld dienen te worden met 
sociaal-interactieve componenten, die onder andere de 
vorm kunnen aannemen van experimentele rollen-
spellen en computerondersteunde simulaties. 

De talrijke praktijkvoorbeelden in deze bijdrage 
tonen aan dat er op het brede gebied van scena-
riostudies ook binnen Justitie meer gebeurt dan op het 
eerste gezicht lijkt. De diverse typen van scena-
riostudies bieden overheidsbestuurders goede stimu-
lansen voor het ontwerpen van een lange termijn 
beleid, zodat de overheidsorganisatie flexibel kan 
aansluiten op maatschappelijke veranderingen. Wel 
dienen daarbij een aantal spelregels in acht te worden 
genomen in verband met gebruik en mogelijk 
misbruik van scenariostudies. 

Blijft over de vraag onder welke omstandigheden 
scenario's in meer algemene zin een vruchtbaar 
instrument zijn. Volgens Geurts (1992, p. 33), die in 
dit verband overigens de overkoepelende term 
`beleidsexercities' hanteert, zijn dergelijke activiteiten 
met name vruchtbaar als het gaat om analytisch 
ingewikkelde maatschappelijke problemen, waarbij 
veel partijen zijn betrokken, waarover veel maar 
verspreide kennis bestaat en waarbij belangrijke 
ethische en politieke kwesties een rol spelen. Ze 
moeten niet al te urgent zijn, zonder te zijn ontaard in 
een politieke stellingenoorlog. Anders geformuleerd: 
er moet sprake zijn van relatief nieuwe, open strijd-
punten, waar het overleg tussen betrokkenen nog niet 
is vastgetimmerd in allerlei bureaucratische en wette-
lijke procedures. 

' De hier gepresenteerde dicho-
tomie `centraal-decentraaf is een 
onderscheid dat — zoals het werk 
van de filosoof Friedrich von 
Hayek aantoont — vrijwel in ieder 
wetenschapsgebied opduikt, zoals 
bij voorbeeld in de economic 
(staat-markt), het recht (thesis-
nomos), de wetenschapsfilosotie 
(verifieren-falsificeren) en de 
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lingurstiek (aangeleerde versus 
aangeboren taalstructuur). In deze 
tekst is de bestuurlijke termino-
logie `centraal-decentraar gehan-
teerd, waarbij we zullen laten zien 
dat deze polariteit bruikbaar is 
voor het onderscheiden van 
relevante vonnen van departe-
mentale organisatie, strategie-
vorming en scenariostudies. 
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Scenariostudie over misdaad 

en straf 

drs. A.C. Berghuis* 

Het brengen van inzicht 

Scenariostudies zijn 'in': op allerlei terreinen wordt 
gewerkt met scenariostudies, zoals op het terrein van 
verkeer, economie, huisvesting en vreemdelingen. Bij 
zulk een nieuwe benadering ontstaan at snel hoge 
verwachtingen. Om die reden lijkt het ons goed aan te 
geven wat de meerwaarde van scenariostudies is, of 
zou kunnen zijn. 

In wezen impliceert de aanpak met behulp van 
scenario's een zekere terugtred. Waar voorheen nog 
wet gepretendeerd werd met echte toekomstvoorspel-
lingen te komen, is deze ambitie wegens gebrek aan 
succes losgelaten. Scenariostudies schetsen niet de 
toekomst, maar hoe de toekomst er mogelijk uit zou 
kunnen gaan zien indien aan zekere voorwaarden 
wordt voldaan. Daarbij worden steeds verschillende 
toekomstbeelden geconstrueerd. 

Wezenlijk is, dat scenariostudies niet in de eerste 
plaats beogen toekomstvoorspellingen te leveren maar 
inzicht: inzicht in de dynamiek van complexe 
systemen. Het komt er eigenlijk op neer dat we met 
scenariostudies wat beter in staat zijn om inzicht in 
die systemen te verwerven dan we met ons blote 
hoofd kunnen. Scenariostudies zijn dan methoden om 
systematisch in te gaan op de afhankelijkheden in een 
ingewikkeld systeem, om van daaruit verschillende 
verkenningen naar de toekomst te ondernemen. 
Daaruit kunnen we dan leren welke factoren er 
minder toe lijken te doen en welke de `kritische' (dat 
wit zeggen bepalende) factoren zijn, in welke richting 
ontwikkelingen zich kunnen gaan voltrekken, in wat 

* De auteur is hoofd van de Afdeling Statistische 
Informatievoorziening en Beleidsanalyse van het ministerie 
van Justitie. 
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voor orde van grootte bepaalde effecten liggen en 
wanneer deze zich ongeveer zouden kunnen manifes-
teren. 

Actiegerichtheid 

Aan de hand van een voorbeeld willen we nader 
ingaan op het karakter van scenariostudies. Vanaf het 
begin van de jaren tachtig zijn door Justitie prognoses 
gemaakt van de behoefte aan cellen in het gevangenis-
wezen. Daarbij is steeds vooral gekeken naar de trend 
in de opgelegde straffen voor een drietal delicttypen. 
Met behulp van statistische technieken wordt de 
geconstateerde trend doorgetrokken. In wezen is dus 
sprake van een eenvoudige methode, waarin gewoon 
wordt gekeken naar de ontwikkeling van de feitelijke 
'input' van het gevangeniswezen. Weliswaar worden 
de daaraan voorafgaande ontwikkelingen in de crimi-
naliteit, de criminaliteitsbestrijding en de straftoe-
meting besproken, maar dat vormt alleen een kwalita-
tieve toevoeging op grond waarvan het al dan niet 
aannemelijk kan worden geacht of de voorspelde 
trend zich inderdaad zou kunnen manifesteren. 

Is dit nu een scenariostudie? We zijn geneigd dit met 
Mee' te beantwoorden: er worden immers niet 
verschillende toekomstbeelden naast elkaar gezet. 
Maar ook kan worden volgehouden dat dit wel een 
scenariostudie is, maar dan een unidimensionele: er 
wordt slechts een scenario, van `doorgaande trends', 
bekeken. Maar de vraag naar definiering is ook niet 
zo interessant. Belangwekkender is de vraag of de 
geschetste aanpak bevredigend is. 

Tot nu toe is de prognosemethodiek bij het schatten 
van de behoefte aan cellen redelijk bevredigend. De 
richting van de behoefte (meer cellen nodig, niet 
minder) alsook de orde van grootte waarin zich die 
behoefte ontwikkelt (enige honderden cellen per jaar 
meer, niet tientallen of vele honderden) bleek 
naderhand redelijk te kloppen. Met de kennis van nu 
lijkt dit niet zo bijzonder, maar in het begin van de 
jaren tachtig werden de prognoses hard aangevallen: 
sommigen meenden toen zelfs dat in de jaren tachtig 
steeds minder cellen nodig zouden zijn. De methode is 
ook bevredigend in politick opzicht, omdat deze de 
basis vormde en vormt voor de verwerving van steun 
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(en fondsen) voor de uitbouw van het gevangenis-
wezen. 

De methode is dus adequaat omdat deze tegemoet 
komt aan het doel dat men voor ogen heeft. De ene 
aanpak (scenariostudie) is dus niet te verkiezen boven 
een andere als zodanig. Alleen dan is de geschetste 
methode niet meer toereikend, indien men ander-
soortige actie voor ogen heeft. Dat moment kwam in 
het najaar van 1993. Er werd, na het gereedkomen 
van de actualisering van de capaciteitsbehoefte-
prognose (...), de behoefte gevoeld om de vraag naar 
cellen uitdrukkelijker en explicieter in verband te 
brengen met de factoren die die vraag om cellen 
bepalen, en om te bezien in hoeverre een andere 
aanpak (bij voorbeeld meer preventie) zou kunnen 
leiden tot een andere capaciteitsbehoefte. In dit kader 
vroeg een voor dat doel ingestelde werkgroep aan de 
afdeling SIBa om een aantal scenario's te ontwik-
kelen. De uitkomsten daarvan verwerkte de 
werkgroep in een advies aan de leiding van het minis-
terie van Justitie — hier beperken we ons tot de 
exercitie die door SIBa is verricht. 

Een bredere aanpak 

De voorliggende vraag was: wat komt er de 
komende jaren op Justitie af, en welke zijn de effecten 
van mogelijke beleidswijzigingen in de sfeer van 
preventie en politie. Deze vraag impliceerde twee 
dingen. Ten eerste dienden we meer factoren in 
beschouwing te nemen dan alleen de vraag naar 
cellen. Ook de criminaliteitsontwikkeling, de mate 
waarin dat leidt tot zaken bij het O.M. en de rechter, 
alsmede de strafexecutie moesten worden meege-
nomen. Ook de consequenties in termen van 
werkdruk of kosten zijn meegenomen. Ten tweede 
moesten we zodanig te werk gaan, dat veranderingen 
(beleidswijzigingen) konden worden gesimuleerd. Dit 
vroeg om de constructie van een reken- of simulatie-
model. 

De gekozen werkwijze kan als volgt worden samen-
gevat. Om te beginnen is een begrippenschema 
(conceptueel model) gemaakt, waarin is opgenomen 
welke elementen worden meegenomen en hoe deze 
met elkaar samenhangen. Vervolgens is dit begrips- 
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model tot een rekenmodel gemaakt: de relaties tussen 
de elementen zijn daarin rekenkundig geformuleerd. 
Ten slotte zijn scenario's geconstrueerd — als eerste is 
een zogenaamd 'nul-scenario' gemaakt waarin de 
trends van de laatste zes jaren zijn doorgetrokken; de 
daarna gemaakte andere scenario's grijpen op dit `nul-
scenario' in. 

Begrippenschema 

Bij het maken van en conceptueel model moet in de 
eerste plaats worden gekozen voor wat wel en wat niet 
wordt meegenomen. Een model vormt een atbeelding 
van een deel van de werkelijkheid. Een keuze moet 
dan worden gemaakt voor wat de grenzen zijn van het 
systeem van beschouwing. Er zijn dan allerlei 
mogelijkheden, net zoals een kaart van een landschap 
velerlei vormen kan aannemen. Welke vorm wordt 
gekozen hangt af van wat men als doe voor ogen 
heeft (wil men in het landschap wandelen, rijden, 
varen, erover vliegen): dat bepaalt hoe breed het 
model moet zijn en welke schaal gekozen wordt 
('diepte'). 

Gekozen is om de systeemgrens aan de voorkant te 
leggen bij de ontwikkeling van de geregistreerde crimi-
naliteit.' Door deze keuze blijven bij voorbeeld 
demografische en sociaal-economische factoren buiten 
beeld. Aan de achterkant is de grens gelegd bij de 
executie van straffen: wat er daarna gebeurt is niet 
meegenomen. Binnen deze grenzen worden de verwer-
kingsschakels gevolgd: de mate waarin criminaliteit 
leidt tot verdachten bij de politic, de verwerking van 
zaken door het O.M. en de rechter, de straftoemeting, 
de executie van vrijheidsstraffen (gevangenisstraf, 
tuchtschoolstraf) en taakstraffen (met name dienstver-
lening). 

Het leek ons zinvol om niet over de criminaliteit in 
zijn algemeenheid te praten, maar ons te beperken tot 
misdrijven en economische delicten: juist uit deze 
delicten komt immers de druk op Justitie, en in het 
bijzonder de strafexecutie, voort. Voorts hebben we, 
om een gedifferentieerd beeld te kunnen vormen van 
de bewegingen in het strafrecht, onderscheid gemaakt 
naar — de nieuwe standaardindeling van het CBS 
volgend — zes delictgroepen: geweldscriminaliteit 
(doodslag, moord, mishandeling, verkrachting, 
aanranding, diefstal met geweld en afpersing), vermo- 
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genscriminaliteit (eenvoudige diefstal, verduistering, 
heling, diefstal in vereniging, diefstal met braak, 
valsheidsdelicten), vernieling en openbare orde-
delicten, verkeersmisdrijven (onder andere rijden 
onder invloed, doorrijden na ongeval), drugsmis-
drijven (Opiumwet), economische delicten. Dit impli-
ceerde, dat we de — ontwikkeling van de — loop van 
zaken door het systeem afzonderlijk voor de zes 
delictgroepen moesten modelleren: er is dus eigenlijk 
sprake van zes parallelle modellen. 

Rekenmodel 

Voor de constructie van het rekenmodel zijn allerlei 
gegevens bijeengebracht over het tijdvak 1986-1992. 
Deze zijn gebruikt om verhoudingsgetallen te 
berekenen, zoals: welk aandeel van de zaken gaat 
door naar de rechter, in welke mate volgt vrijheids-
straf. Soms blijken dergelijke verhoudingsgetallen 
door de tijd redelijk constant (dan ook in het model 
als een constante ingebouwd), soms blijkt van een 
systematische verandering sprake (dan als een tijdsaf-
hankelijke variabele in het model opgenomen). Voor 
deze analyse zijn duizenden gegevens gebruikt, 
afkomstig uit een diversiteit aan systemen: politiesta-
tistiek, systeem van het O.M. (Compas), systemen van 
de reclassering en de rechtshulp, het financiele systeem 
van Justitie, enzovoort. Immers, vragen moesten 
worden beantwoord als: `hoeveel aan rechtshulp 
wordt gemiddeld uitgegeven bij verkeerszaken', of 'in 
welke mate wordt taakstraf opgelegd bij geweldsmis-
drijven'? 

Een ingewikkeld probleem wordt gevormd door de 
relatie tussen de mate waarin vrijheidsstraf is opgelegd 
en de mate waarin taakstraf is opgelegd. We zien door 
de jaren het aantal taakstraffen sterk toenemen, 
terwijl het aantal (en de proportie) vrijheidsstraffen 
niet of nauwelijks daalt. Op het eerste gezicht lijkt er 
dus sprake van weinig vervanging van de vrijheids-
straf door de taakstraf. Dat is echter een voorbarige 
veronderstelling: het is immers denkbaar dat — door 
verandering van de aard van de zaken in een 
zwaardere richting — de mate waarin vrijheidsstraf 
wordt opgelegd gestegen zou zijn indien er geen 
taakstraf had bestaan. Voor het rekenmodel is het 
voldoende dat er een empirisch verband tussen beide 
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vast wordt gesteld met behulp van statistische 
technieken, zonder dat daarmee inhoudelijk een 
uitspraak wordt gedaan over de mate waarin de ene 
straf de andere vervangt dan wel sprake is van 
`aanzuigende werking'. 

Hiermee is aangeduid dat voor het `instellen' van 
het model veel voorwerk heeft moeten plaatsvinden: 
verzamelen en analyseren van gegevens uit verschil-
lende bronnen, rekenkundig vormgeven van relaties. 
Daarbij bestond natuurlijk niet steeds charde' infor-
matte over de samenhang tussen grootheden: soms 
dienden aannamen te worden gemaakt waarbij op 
grond van desk undigenoordelen of literatuur plausibi-
liteit werd nagestreefd. 

Het 'flu/-scenario' 

In het Mul-scenario' worden de lijnen van 1986-1992 
naar de toekomst doorgetrokken. Dit geldt voor 
zowel de criminaliteit, de mate waarin verdachten 
door de politic worden `gevangen' als voor de straf-
toemeting. Het uitgangspunt is dus: alle trends zetten 
zich door. Floe dat uitpakt is afbankelijk van de 
analyse van de trend in de jaren 1986-1992. Is er 
sprake van een rechtlijnige ontwikkeling (ieder jaar er 
evenveel bij of at) of een kromlijnige (bij voorbeeld 
ieder jaar eenzelfde veranderingspercentage). Deze 
analyse is gebeurd met behulp van de methoden van 
de Harmonisatie Ramingen Kwartaire sector. Steeds 
wordt daarin bekeken welke van vier mogelijke lijnen 
statistisch het beste de trend kan samenvatten. 
Vervolgens kan de gekozen trendlijn naar de toekomst 
worden doorgetrokken (en in het rekenmodel worden 
opgenomen). 

Wanneer dan het rekenmodel aan de praat wordt 
gebracht, kunnen de resultaten worden getoond. 
Figuur 1 toont eon van die uitkomsten: de totale dr uk 
op het strafrecht uitgedrukt in de hoeveelheid geld die 
is gemoeid met de be-, ver- en afwerking van de crimi-
naliteit. 2  
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Figuur 1: Scenario 'Doorgaande trends' (druk op het strafrecht 
uitgedrukt in guldens) 
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We zien dat dit oploopt van 2,65 miljard in 1986 tot 
2,9 miljard nu, oplopend tot meer dan 3,3 miljard na 
2000. Indien de ontwikkelingen van de laatste jaren 
zich doorzetten, is dus te verwachten dat de druk op 
het strafrecht duidelijk blijft toenemen. Zelfs zullen 
behoorlijke investeringen nodig zijn om niet met 
kwaliteitsverslechtering te worden geconfronteerd. 

Deze uitkomst zegt niet zoveel: als het hierbij zou 
blijven dan is eerder sprake van een apodictische 
uitspraak dan dat er inzicht wordt gegenereerd. 
Waardoor wordt die stijgende druk eigenlijk veroor-
zaakt: dat is de cruciale vraag waar het om gaat. 

Ten eerste blijkt de criminaliteit zich duidelijk maar 
verschillend te ontwikkelen. Soms blijkt een trend 
naar stabilisatie aanwezig (vermogensdelicten, 
vernieling/openbare orde), soms is er een doorgaande 
stijging (verkeersmisdrijven). Opvallend is echter de 
steeds sterker wordende stijging van de geweldsmis-
drijven. Daartegenover staat een (bij gewelds- en 
vermogensdelicten steeds minder snel) dalende trend 
van de mate waarin verdachten worden opgespoord. 
Resultante van deze twee tegengestelde bewegingen is 
dat er eerder minder dan meer verdachten ter 
vervolging aan het O.M. worden aangeboden, maar 
dat er een verdere verschuiving plaatsvindt in de aard 
van de verdachten: meer voor geweld- en vermogens-
delicten, minder voor vernieling/openbare orde- en 
verkeersdelicten. 

Ten tweede zal, ook als de mate waarin taakstraffen 
worden opgelegd op forse manier verder wordt uitge-
breid, het aantal vrijheidsstraffen niet substantieel 
lager komen te liggen. 3  Dat komt mede doordat juist 
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toenamen worden verwacht in de gewelds- en vermo-
genssfeer. Voorts blijkt zich juist bij geweldsdelicten 
(de grootste stijger) een scherpe stijging van de gemid-
delde duur van de vrijheidsstraf voor te doen°, waar 
bij andere delicttypen een rustiger beeld op dit front 
bestaat. Veel van de extra druk komt dan ook op de 
justitie-inrichtingen terecht (extra cellen dus). 

De kritische factor in de ontwikkelingen, dat wil 
zeggen de factor die het meeste bijdraagt tot de extra 
druk op justitie, ligt in de geweldscriminaliteit. Dit 
betreft zowel de 'pure' geweldsdelicten (zoals mishan-
deling, verkrachting) als de diefstal met geweld en 
afpersing. Vooral bij de laatste vormen is sprake van 
een sterke groei. Opmerkelijk is overigens, dat naar 
verwachting de groei in het aantal (geregistreerde) 
geweldsdelicten de komende acht jaren — vijftien-
duizend meer — en het aantal verdachten — vijfduizend 
meer — betrekkelijk bescheiden oogt. 5  De doorwerking 
van deze toename op Justitie is echter zeer groot. 

De `grap' van dit Mul-scenario' en de inzichten die 
worden gegenereerd is natuurlijk dat weliswaar een 
toekomstverwachting bij doorgaande trends wordt 
gepresenteerd, maar dat in wezen de trend vanaf 1986 
wordt beschreven (en doorgetrokken). Dus de 
verkregen inzichten geven dan juist een idee waarom 
de druk op Justitie in de afgelopen tijd zo is toege-
nomen. 

Enige alternatieve scenario's 

Op verzoek zijn drie scenario's doorgerckend 
waarbij niet zonder meer wordt uitgegaan van zich 
doorzettende trends. Daarbij werden steeds veronder-
stellingen geformuleerd over beleidsverandering. Deze 
veronderstellingen zijn bepaald niet edit 'hard': de 
bedoeling van de alternatieve scenario's is om 
uitgaande van min of meer plausibele aannamen een 
`wat-als spel' te spelen — welk beeld komt eruit als we 
de zaak dan doorrekenen. Earl uitkomst, de resulte-
rende druk op politic en justitie uitgedrukt in guldens, 
staat per scenario weergegeven in de figuren 2, 3 en 4. 
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Scenario uitbreiding politie 

De vraag is gesteld welk effect zou kunnen uitgaan 
van een uitbreiding van de politie. Er is daarbij 
uitgegaan van een algemene capaciteitsuitbreiding van 
de politie: er wordt dan `meer van hetzelfde als nu' 
gedaan (niet dus een specifieke uitbreiding van bij 
voorbeeld de recherche). Een uitbreiding is veronder-
steld die overeenkomt met een bedrag waarvoor 
duizend agenten zouden kunnen worden geworven, 
waarbij in vier jaren de benodigde middelen geleidelijk 
ter beschikking komen. 

Om een idee te krijgen van de invloed die een derge-
lijke uitbreiding zou kunnen hebben, is een statistische 
analyse verricht naar de mate waarin van 1980 tot. 
1990 een verband bestaat tussen de uitbreiding van 
het personeelsbudget in onderscheiden groepen 
gemeenten (grote, middelgrote) en de ontwikkeling 
van het aantal aangehouden verdachten voor verschil-
lende soorten delicten. Tussen beide blijken alleen 
zwakke samenhangen te bestaan, en voor zover er een 
verband is treedt dat met meer of minder vertraging 
op. Weliswaar leidt de uitkomst van de analyse er toe 
dat naar verwachting (na enige tijd) meer verdachten 
worden `binnengebracht', maar de mate waarin dat 
gebeurt lijkt niet tot een substantiele verhoging van de 
pakkans te leiden, maar eerder tot een marginale 
('achter de komma'). Het is dan onaannemelijk dat er 
een merkbare preventieve werking uitgaat van 
`duizend agenten erbij'. 

Het gevolg van de uitbreiding is dat het benodigde 
uitgavenniveau meer dan honderd miljoen guldens 
hoger ligt dan in het `nul-scenario'. Voor een 
belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de perso-
neelskosten van de duizend extra agenten. Veel extra 
werk voor de rechtspraak of gevangeniswezen vloeit 
niet voort uit de uitbreiding, en voor.zover dat wel 
het geval is, is er sprake van een behoorlijk 
vertragingseffect. Dit impliceert dat de in het recent 
afgesloten regeerakkoord voorziene uitbreiding van de 
politie pas op termijn van enige jaren consequenties 
heeft Voor Justitie. 
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Figuur 2: Scenario 'Meer politie (druk op het strafrecht uitge-
drukt in guldens) 
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Situationele preventie-seenario 

In het situationele preventie-scenario wordt 
uitgegaan van een intensivering van de preventic die is 
verbonden aan specifieke criminogene situaties. Deze 
kan velerlei vorm aannemen: techno-preventieve 
maatregelen, functioned toezicht (bij voorbeeld 
huismeesters), inschakeling particuliere beveiligings-
sector. Uitgegaan wordt van een algemene intensi-
vering van 30% (vanaf 1994 in vier jaar oplopend 
naar dat niveau). Om een idee te geven waarom het 
dan gaat: de omzet van bewakingsdiensten in 1991 
was 615 miljoen gulden. Bij een intensivering met 30% 
praten we dus minimaal over meerdere honderden 
miljoenen guldens. Dit ligt in dezelfde orde van 
grootte als de investeringen die nodig zijn in de 
'repressieve' bestrijding. 

Het is niet eenvoudig aan to geven welke effecten 
een dergelijke investering in situationele preventie zal 
hebben. Aannemelijk is dat or tweeerlei effecten zullen 
zijn: 
— Door de preventieve maatregelen wordt de 
gelegenheid tot het plegen van bepaalde delicten 
bemoeilijkt: vooral valt dan een effect te verwachten 
op die delictvormen waarvan een belangrijk deel als 
`gelegenheidscriminaliteir aan te merken valt. Dit 
geldt dan ooral delicten als vernieling en sommige 
diefstalvormen. Ook in de sfeer van economische 
delicten kan een beter toezicht duidelijk effect 
sorteren. Minder of geen effect is te verwachten bij 
geweldsdelicten, drugs- en verkeersmisdrijven. Bij 
gerichte inzet van preventieve maatregelen op crimi- 
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Figuur 3: Scenario 'Situationele preventie' (druk op het straf-

recht in guldens) 
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nogene situaties is, zo blijkt ook uit verrichte 
projecten, een duidelijk effect op het criminaliteits-
niveau mogelijk. De omvang van de effecten kunnen 
alleen 'over de duim' worden geschat. Een redelijk 
optimistische schatting is gehanteerd: geschat is dat 
10% extra aandacht voor preventie leidt tot 2% 
minder geweldsdelicten (waaronder diefstal met 
geweld), 4% minder vermogensdelicten (zoals winkel-
diefstal, inbraak), 8% minder openbare ordedelicten 
(waaronder bij voorbeeld voetbalvandalisme) en 
vernielingen (bij voorbeeld in openbaar vervoer), 0% 
minder verkeers- en drugsdelicten, en 2,5% minder 
economische delicten (bij voorbeeld in de sfeer van de 
sociale zekerheid en milieu). 6  
— Een deel van de situationele preventie bestaat uit 
functioneel toezicht in criminogene situaties. Dit voert 
vooral tot het voorkomen van delicten, maar ook tot 
het eerder constateren dat delicten zich voltrekken. 
Het is dan aannemelijk dat ook meer verdachten aan 
de politie worden aangeboden. Dit effect moet echter 
niet hoog worden ingeschat: zo constateren de beveili-
gingsdiensten geen grote aantallen delicten. 
Aangenomen is dat een dergelijk effect niet bestaat bij 
geweldsdelicten, verkeers- en drugsdelicten. Bij de 
overige typen misdrijven is verondersteld dat 10% 
meer situationele preventie leidt tot 1% meer 
verdachten. 

Na doorrekening onder genoemde assumpties blijkt 
dat het situationele preventie-scenario de kosten wat 
lager doet uitkomen dan in het Nul-scenario. 
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Daarbij moet worden aangetekend, dat de besparing 
zich pas na verloop van tijd wat scherper manifes-
teert. Dit komt doordat is rekening gehouden met een 
gefaseerde toename van de investeringen (in de vier 
jaar na 1993), waarna pas de effecten gaan optreden. 
Opmerkelijk is dat — hoewel betrekkelijk optimistische 
aannamen zijn geformuleerd omtrent het effect van de 
preventie — de toenarne van de preventieve inspan-
ningen er niet toe lijkt te lijden dat de totale werklast 
van politic en justitie stabiliseert of zelfs afneemt. Wel 
remt het die druktoename. 

Scenario 'netwerkpreventie' 

In het netwerkpreventie-scenario wordt uitgegaan 
van een gerichte en intensieve samenwerking bij het 
tegengaan van criminaliteit en overlast. Kenmerkend 
is dat politic en andere maatschappelijke organcn 
samen en geintegreerd werken aan de vroegtijdige 
signalering van waar en bij wie problemen ontstaan, 
opdat in maatwerk gezocht kan worden naar oplos-
singen. Deze benadering is vooral lokaal bepaald, 
waarbij de aandacht bij voorbeeld in sterke mate 
wordt gericht op jongeren die `problematisch gedrag' 
vertonen. De oplossingen liggen niet primair in de 
repressieve sfeer. Wel wordt het strafrecht ingezet om 
reeds vroegtijdig duidelijk te maken dat normen 
overschreden worden, en om te bewerkstelligen dat 
niet slechts een vrijblijvend aanbod wordt gedaan (bij 
voorbeeld in de sfeer van opleiding, werk, bemid-
deling in conflictsituaties), maar een aanbod gepaard 
gaande met drang of dwang. Dus een op maatschap-
pelijke integratie gerichte benadering, die tegelijk 
normmarkerend en serieus is. Er zijn verscheidene 
projecten aI geentameerd met deze signatuur. 

Deze benadering vraagt om een inzet van de politic 
die niet direct is gericht op opsporing, maar op het 
samen met andere organisaties diagnostiseren van 
problemen (mede door samenbrengen van de kennis 
die een ieder vanuit zijn positie heeft), en het vinden 
van oplossingen. De extra inzet beoogt het leggen van 
verbanden met bij voorbeeld buurtcomites, toezicht-
houders, maatschappelijk werk, branche-organisaties, 
kerkelijke organen en scholen. Van dergelijke organi-
saties zal dan ook het nodige worden gevraagd om 
mee te werken aan een dergelijke probleemoplossende 
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aanpak, bovendien zal het in de sfeer van de oplos-
singen nodig zijn projecten op touw te zetten die geld 
kosten. 

Bij een taxatie van de mogelijke effecten van deze 
`netwerk-aanpak' is het niet onaannemelijk uit te gaan 
van de volgende veronderstellingen: 
— er is extra inzet van de politie nodig (bij voorbeeld 
net zoveel als in het politie-scenario), welke echter niet 
leidt tot meer verdachten (deze extra capaciteit wordt 
immers specifiek ingezet); 
— tevens is extra inzet nodig bij andere organisaties: 
welke dat zijn, zal van plaats tot plaats verschillen; 
ook zullen extra middelen nodig zijn voor in deze 
aanpak passende projecten; 
— effecten van deze aanpak zullen zich pas op termijn 
openbaren, omdat er rekening moet worden gehouden 
met een ruime Incubatietijd': er is tijd voor nodig om 
deze aanpak substantieel vorm te geven (aantrekken 
mensen, (uit)bouwen netwerk); deze benadering zal in 
de praktijk vooral zijn gericht op `risicopersonen': 
degenen die nog niet of niet sterk zijn geInvolveerd in 
criminele netwerken of subculturen — een mogelijke 
verminderde aanwas daarin komt pas na enige tijd tot 
stand. 

Voor een effecttaxatie is uitgegaan van gestileerde 
criminele carrieres in drie fasen van ieder vier jaren: er 
is een periode van lichte betrokkenheid bij het plegen 
van delicten, na enige jaren gaat dat over in een 
zwaardere betrokkenheid, en ten slotte komt er een 
periode waarin zeer veel delicten worden gepleegd. In 
iedere fase haakt een groot deel af: de overgangskans 
van de ene naar de andere groep is op 25% gesteld. 

Dat impliceert dat er een grote groep is van licht 
criminelen (van zo'n 75%), een kleinere groep met 
middelmatige betrokkenheid (ongeveer 20%) en een 
kleine groep (bijna 5%) zwaar crimineel-geinvol-
veerden. Deze onderscheiding in de mate van 
crimineel gedrag is vooral sterk gedacht bij delicten 
met een sterk repetitief karakter (vermogensdelicten 
en drugsdelicten), minder sterk bij de andere soorten 
van feiten. 

Stel nu dat de overgangskans door de gentegreerde 
aanpak niet 25% is maar 22,5%: een verbetering met 
10% dus. Als er eerst duizend lichte (respectievelijk 
middelzware) delinquenten zijn, veroorzaakt de 
geIntegreerde benadering dat er niet 250 zwaarder (of 
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Figuur 4: Scenario 'Netwerkpreventie' Idruk op het strafrecht 
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zeer zwaar) crimineel worden, maar 225. De vraag is 
dan in welke mate dit doorwerkt en op welke termijn 
de effecten zich openbaren. 

Het network preventie-scenario geeft als resultaat 
dat de kosten voor de baton uitgaan: aanvankelijke 
grotere inspanningen lijken pas na eon aantal jaren tot 
duidelijke baten to voeren. De ontwikkeling van de 
baton is geleidelijk: de revenuen liggen eerder na het 
jaar 2000 dan daarvoor. Oprnerkelijk is dat dit 
scenario tot meer blijvende effecten leidt, waar dat bij 
andere scenario's eerder sprake is van eenmalige 
niveauveranderingen. 

Wat is geleerd? 

Het verrichten van een scenariostudie beoogt, zo 
betoogden we, het scheppen van inzicht. Welk inzicht 
is nu opgedaan? Enkele opmerkingen hierover. 

We weten scherper wat we niet weten, met name 
wat we niet weten en wat wel belangrijk is. Bij het 
maken van het model wordt men danig geconfron-
teerd met het bestaan van lacunes in de kennis over 
de working en de ontwikkeling van het strafrechtelijk 
systeem. Soms is dat niet erg: het blijkt dat de 
working van het systeem (na eon gevoeligheidsanalyse 
waarin het ontbrekende gevarieerd wordt) niet erg 
wordt bepaald door eon schakel waarvan we niet veel 
weten. Maar soms maakt het juist veel uit: het 
systeem is gevoelig voor veranderingen op specifieke 
punten. Zo is de identificatie van het belang van het 
geweld (aantal gevallen, straftoemeting) cruciaal voor 
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het begrip van wat er recent is gebeurd in het straf-
recht. De ontwikkeling van geweldscriminaliteit is dus 
een `kritische factor'. Omdat het daarbij om verhou-
dingsgewijs kleine aantallen gaat, kunnen op korte 
termijn fluctuaties optreden die al 'snel grote gevolgen 
hebben voor de druk op het strafrecht (meer druk of 
juist minder). In ieder geval is er aanleiding om extra 
alert te zijn op de geweldsontwikkeling, welke we niet 
goed kunnen voorspellen mede omdat de mecha-
nismen achter deze ontwikkeling niet goed bekend 
zijn. 

Ten tweede blijken de uitkomsten te wijzen in een 
richting die voorkomt dat men zich makkelijk rijk 
rekent. Zo is er een indicatie dat het investeren in 
preventie ten eerste bepaald niet snel leidt tot een 
scherp afnemende behoefte aan cellen, en ten tweede 
pas op termijn tot resultaat kan leiden. Anders 
gezegd: we krijgen een betere intuItie van tijds- en 
volumebewegingen in het justitiesysteem. 

Noten 

' Denkbaar was ook de niet-
geregistreerde criminaliteit (dark 
number) mee te nemen. Omdat de 
vraag is `wat komt er op justitie 
ar leek dat minder zinvol. 
Bovendien blijkt er in de aangifte-
bereidheid zoals gemeten door 
slachtofferenquete geen duidelijke 
op- of neerwaartse trend waar te 
nemen. De geregistreerde crimina-
liteit kan dus als een afbeelding 
van de totale criminaliteit worden 
beschouwd. 

Gerekend is in guldens van 1992 
- het effect van de prijs- en loons-
verhoging is dus niet verdiscon-
teerd. Ook wordt slechts gekeken 
naar variabele kosten - investe-
ringskosten (zoals in gebouwen) 
worden niet meegenomen. 
' Bedacht moet hierbij ook 
worden dat een deel van de 
taakstraffen niet slaagt (10-15%) 
zodat alsnog een vrijheidsstraf 
kan volgen. 

Ten dele veroorzaakt doordat de 
lichtste gevallen voor taakstraf in 
aanmerking komen. In hoeverre 
voor het overige meespeelt dat er 
sprake is van zich wijzigende 
opvattingen over de strafwaar-
digheid van geweldsfeiten dan wel 
dat er juist een toename bij 
zwaardere vormen van geweldscri-
minaliteit is, kan niet goed 
worden bepaald. 

We hebben immers te maken 
met meer dan een kwart miljoen 
geregistreerde misdrijven per jaar 
en een kwart miljoen verdachten. 

Vergelijk de schattingen die Van 
Tulder geeft omtrent de generaal 
preventieve werking van een 
hogere pakkans in Criminaliteit, 
pakkans en politic, SCP-cahier 
1985, nr. 45. 
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Een economische visie op 

de ontwikkeling van 

criminaliteit 

prof. dr. J.J.M. Theeuwes en dr. B.C.J. van 
Velthoven* 

Inleiding 

Voor de verklaring van de ontwikkeling in de crimi-
naliteit, zo stelt Van Dijk (1991) in zijn recente oratie, 
zijn drie aan de economische situatie gerclateerde 
variabelen van belang, te weten: werkloosheid, econo-
mische groei (welvaart) en inkomensongelijkheid. Het 
niveau van de werkloosheid is daarbij een kernva-
riabele. Andere determinanten van de criminaliteits-
ontwikkeling zoals pakkans en strafmaat zijn 
onderdeel van de — economisch georienteerde — 
afschrikkingstheorie. Het verband tussen de genoemde 
economische determinanten en de criminaliteit is 
echter steeds een partieel verband, dat slechts ratans 
paribus geldt, dat wil zeggen als alle andere omstan-
digheden gelijk blijven. Belangrijke omstandigheden 
die in de loop van de tijd niet constant zijn gebleven, 
zijn de sociale controle en de sociale cohesie, de 
morele codes en het normbesef. 

Wie — in welke mate van gedetailleerdheid dan ook 
— voorspellingen wil doen over het toekomstige 
verloop van de criminaliteit, dient zich dan ook reken-
schap te geven van de te verwachten ontwikkelingen 
in deze drie groepen variabelen (economische situatie, 
mate van afschrikking, normbesef en sociale cohesie). 

* De auteurs zijn respectievelijk als hoogleraar en als univer-
sitair hoofddocent algemene economic verbonden aan de 
juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden. Zij dan-
ken drs. M.J.M. Kerkhofs voor zijn technische adviezen en 
dr. LB. Woittiez en dr. P.W. van Wijck voor hun inhoudelij-
ke suggesties ten aanzien van de tijdreeksanalyse. Een gede-
tailleerd overzicht van de schattingsresultaten en van de 
gebruikte data en hun bronnen is op aanvraag bij de auteurs 
verkrijgbaar. 
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Daarbij dient men voorts — al was het maar enig — 
idee te hebben van de relatieve bijdragen van de 
verschillende (groepen van) variabelen aan de crimina-
liteit. 

In dat licht willen wij in deze bijdrage in de eerste 
plaats onderzoeken in hoeverre de genoemde varia-
belen een rot hebben gespeeld in de ontwikkeling van 
de criminaliteit in Nederland na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. We maken daarvoor gebruik 
van de meer recente ontwikkelingen binnen de statis-
tische en econometrische theorie van de tijdreeks-
analyse. Vervolgens maken we van de vastgestelde 
statistische verbanden gebruik om de mogelijke 
ontwikkelingen van de Nederlandse criminaliteit tot 
het eind van deze eeuw te voorspellen. We beginnen 
met een bespreking van de door ons onderzochte 
determinanten van criminaliteit. 

Werkloosheid, economische groei en ongelijkheid 

Volgens Jongman (1982, 1988) bestaat er een onmis-
kenbaar positief verband tussen werkloosheid en 
criminaliteit. Dit positieve verband wordt op macro-
niveau nagerekend door Beijers (1993). Deze bevestigt 
de positieve samenhang tussen werkloosheid en 
(vermogens)delicten, maar uit zijn twijfels over de . 
causale relatie tussen beide. Van Dijk (1991) conclu-
deert uit zijn overzicht van de empirische evidentie op 
basis van tijdreeksanalyse dat de relatie tussen 
werkloosheid en criminaliteit in Europese onderzoe-
kingen niet altijd even sterk naar voren komt, met als 
opvallende uitzondering de Nederlandse studie van 
Van Tulder (1985). In Amerikaanse studies wordt 
vaker dan in de Europese gevonden dat hoge 
werkloosheidscijfers en hoge criminaliteitscijfers 
samengaan (zie Freeman, 1983; Belknap, 1989). 

In figuur 1 zijn voor Nederland voor de jaren 1950 
tot en met 1990 het aantal door de politic en 
marechaussee geregistreerde misdrijven per duizend 
inwoners (Crim) en het werkloosheidspercentage 
(Werkloo0/0) tegen elkaar uitgezet. (Tussen haakjes 
geven we telkens de voor de variabelen gebruikte 
acroniemen weer). Wat opvalt is het gelijklopend 
profiel van beide tijdspaden. Min of meer constant in 
de jaren vijftig, stijging vanaf de jaren zestig en 
ombuiging vanaf het midden van de jaren tachtig. Het 
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Figuur 1: Het aantal geregistreerde misdrijven per duizend 
inwoners (Crim; schaalverdeling linker as) en het werkloos-
heidspercentage (Werkloos%; schaalverdeling rechter as) 
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positieve verband ligt voor de hand (en wordt 
bevestigd door een correlatiecoefficient van 0,94). 

Werkloosheid kan om een aantal redenen een 
positieve invloed hebben op het niveau van de crimi-
naliteit. De uitzichtloosheid van het bestaan, zeker bij 
langdurige werkloosheid, de zwakke band met de 
samenleving van iemand die zich op een zijspoor voelt 
gezet (een werkloze heeft ook 'Met zoveel te 
verliezen'), en het gebrek aan structuur in het bestaan 
dat meestal door een baan wordt teweeggebracht, zijn 
allemaal mogelijke oorzaken van een directe relatie 
tussen criminaliteitsniveau en werkloosheidsniveau. 

Er zijn ook minder directe relaties. De hoogte van 
de werkloosheid is een indicator voor de algemene 
economische conjunctuur. Hoge werkloosheid gaat 
meestal gepaard met een geringe groei of zelfs daling 
van inkomen en welvaart. Verder treft werkloosheid 
bepaalde groepen in de samenleving (ongeschoolden, 
allochtonen) vaak in sterkere mate dan andere 
groepen. Langdurige werkloosheid leidt tot armoede. 
Werkloosheid is dus ook gerelateerd aan maatschap-
pelijke ongelijkheid. Welvaart en ongelijkheid zijn 
economische variabelen die de criminaliteit kunnen 
beinvloeden. 

Het verband tussen economische conjunctuur en 
criminaliteit heeft twee kanten. Tijdens een periode 
van hoogconjunctuur met groeiende inkomens en 
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stijgende welvaart kan de criminaliteit aantrekken 
wegens toename in de gelegenheid tot criminaliteit. 
Van Dijk noemt dit de `gelegenheidstheorie'. In een 
periode van laagconjunctuur kan de criminaliteit 
aantrekken wegens de toenemende economische 
problemen in sommige lagen van de bevolking. 
Misdaad kan dan voortkomen uit nooddruft, uit een 
gevoel van onrechtvaardigheid, uit begeerte naar de 
goederen die de rijken zich kunnen permitteren. Dit is 
de `ongelijkheidstheorie'. 

Volgens de `gelegenheidstheorie' zou meer econo-
mische groei en welvaart moeten leiden tot meer 
criminaliteit. Volgens de `ongelijkheidstheorie' zou bij 
stijgende welvaart de criminaliteit dalen indien tegelijk 
de economische ongelijkheid afneemt: We zullen 
verderop in dit artikel met behulp van tijdreeks-
analyse toetsen of er een statistisch significant 
verband bestaat tussen enerzijds de omvang van de 
criminaliteit (Crim) en anderzijds het werkloosheids-
percentage (Werkloos%), de welvaart (het reeel netto 
nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, 
Inkomen) en een maatstaf voor de inkomensnivel-
lering (Nivel). 

Pakkans en strafmaat 

Met de bijdrage van Nobelprijswinnaar Gary 
Becker (1968) heeft de neo-klassieke economie zich op 
het terrein van misdaad en straf begeven; voor een 
recente kritische evaluatie van deze theorie zie Van 
Velthoven (1994). Economen gaan uit van de 
volgende overwegingen. Aangenomen mag worden dat 
wetsovertreders in zekere mate gevoelig zijn voor de 
prikkels die uitgaan van de opbrengsten en kosten van 
delicten. Dat geldt wellicht niet voor de echte crime 
passionnel of voor de serial killer, maar wet voor de 
meeste andere misdrijven. Daarmee is niet gezegd dat 
persoonlijke kenmerken en sociale omstandigheden 
geen rot kunnen spelen. Het betekent wel dat 
wetsovertreders tot op zekere hoogte gevoelig zijn 
voor de gelegenheid die geboden wordt, en voor de 
dreiging gestraft te worden. 

De ernst van de strafdreiging is afhankelijk van 
twee elementen: de kans om gepakt en veroordeeld te 
worden en de zwaarte van de straf die wordt 
opgelegd. De kans om gepakt en veroordeeld te 
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Figuur 2: De gemiddelde zwaarte van de (onvoorwaardelijke) 
gevangenisstraffen, in maanden 
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worden hangt af van de inzet en effectiviteit van de 
politic en het justitieel apparaat. Bij de zwaarte van de 
straf moet onderscheid worden gemaakt tussen 
vrijheidsstraf en geldstraf (boete, transactie). 

In het empirisch onderzoek wordt ter benadering 
van de pakkans en de veroordelingskans gebruik 
gemaakt van het ophelderingspercentage en het 
bestraffingspercentage. Variabelen die 'de zwaarte van 
de straf benaderen zijn minder courant. Om de 
strafmaat in het geval van vrijheidsstraffen te 
benaderen introduceren we een variabele die de 
gemiddelde zwaarte van de onvoorwaardelijk 
opgelegde gevangenisstraffen in maanden meet. Het 
tijdspad van deze variabele is weergegeven in figuur 2. 
Omdat bij de statistische verzameling van deze 
gegevens niet altijd van dezelfde definities is 
uitgegaan, komen er op twee plekken breuken voor in 
het tijdspad van deze variabele (voor onze statistische 
analyse hebben we die breuken zo goed en zo kwaad 
als het kon aan elkaar gelast). 

Wat opvalt in het tijdspad van deze variabele over 
de periode 1950-1990 is het `kuipvormig' verloop. Het 
gemiddelde aantal maanden onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf was het begin van de jaren vijftig relatief 
hoog: rondom de vijf-zes maanden. Het daalde 
vervolgens tot ongeveer het midden van de jaren 
zeventig. Het minimum lag iets boven de tweeeneen-
halve maand. Nadien begon het weer op te lopen naar 
circa zeven maanden. 
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Figuur 3: De gemiddelde zwaarte van de bij misdrijven opge-
legde geldstraffen, in guldens 
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Voor wat betreft de strafmaat in het geval van 
geldstraffen blijkt uit figuur 3 (die eveneens wegens 
verschillen in gehanteerde definities op verschillende 
plaatsen onderbroken is) dat de in guldens uitge-
drukte gemiddelde geldstraf oploopt vanaf 1950 
(ongeveer dertig gulden) tot het begin van de jaren 
tachtig (bijna zevenhonderd gulden); daarna wordt 
het verloop min of meer stabiel en tegen het eind van 
de periode treedt zelfs een daling op. We hebben het 
tijdspad zo goed als mogelijk was continue gemaakt 
en omgezet in een index op basis van 1950=100. Deze 
index voor de gemiddelde geldstraf in guldens, de 
gemiddelde nominale geldstraf dus, staat afgebeeld in 
figuur 4. 

Door te corrigeren voor de prijsinflatie kan de index 
voor de gemiddelde nominale geldstraf worden 
omgezet in een index voor de gemiddelde reele 
geldstraf. Deze geeft de `koopkrache weer die de 
gemiddelde geldstraf vertegenwoordigt. De index voor 
de reele geldstraf staat eveneens op basis 1950=100 
afgebeeld in figuur 4. De stijging vanaf 1950 verloopt 
aanzienlijk vlakker dan die van de gemiddelde 
nominale geldstraf en slaat aan het eind van de jaren 
zeventig om in een duidelijk neergaande lijn. 

Behalve corrigeren voor inflatie kunnen we ook nog 
kijken naar de welvaartsvastheid van de gemiddelde 
geldstraf. Dit doen we door de stijging van de gemid-
delde geldstraf te corrigeren voor de groei van het 
netto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. 
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Figuur 4: De gemiddelde zwaarte van de bij misdrijven opge-
legde geldstraffen, nominee!, red& en welvaartsvast; indexcij-
fers op basis van 1950=100 
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Zoals blijkt uit figuur 4, verloopt de index 
(1950=100) voor de gemiddelde welvaartsvaste 
geldstraf vanaf het midden van de jaren zestig tot het 
midden van de jaren tachtig min of nicer constant. 
Tegen het eind van de jaren tachtig gaat de welvaarts-
vaste geldstraf fors omlaag. Dat betekent dat de 
gemiddelde geldstraf vergeleken met ontwikkelingen 
in andere inkomensstromen relatief daalt. 

Er bestaat een beperkt aantal empirische studies, 
met name dwarsdoorsnede-onderzoek voor de VS en 
het UK, waarin het afschrikkend effect van de straf-
dreiging is onderzocht. In het algemeen wordt een 
significant afschrikkingseffect gerapporteerd ten 
aanzien van de pakkans. Met betrekking tot de 
strafmaat zijn de conclusies minder eenduidig. Voor 
Nederland kan gewezen worden op onderzoek van 
Van Tulder (1985), die onder andere een tijdreeks-
analyse over de periode 1950-1981 heeft verricht. Ten 
aanzien van de vermogensdelicten blijken zowel het 
ophelderingspercentage (een indicatie voor de 
pakkans) als het percentage schuldigverklaringen 
(opgevat als een indicatie voor de strafmaat) een 
significant afschrikkingseffect te hebben. Daarentegen 
zijn ten aanzien van het totale aantal misdrijven wel 
de indicatoren voor de strafmaat (het percentage 
schuldigverklaringen en het percentage uitgesproken 
gevangenisstraffen) significant, maar niet het ophelde-
ringspercentage. 
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In onze statistische tijdreeksanalyse zullen we 
gebruik maken van twee tijdreeksen die de pakkans 
vertegenwoordigen, te weten het ophelderingsper-
centage (Ophelder%) en het bestraffingspercentage 
(Bestraf%, het percentage van de opgehelderde 
misdrijven waarin een vrijheids- of geldstraf wordt 
opgelegd); voorts hanteren we twee tijdreeksen die de 
strafmaat vertegenwoordigen, te weten het indexcijfer 
van de onvoorwaardelijke gevangenisstraffen 
(Celstraf) en van de welvaartsvaste geldstraffen 
(Geldstraf). Daarmee kunnen we dan onderzoeken in 
welke mate de door Becker geInspireerde economische 
theorie bijdraagt tot een verklaring van de crimina-
liteit in Nederland. In dat verband maken we ook 
gebruik van een variabele die de politiesterkte per 
hoofd van de bevolking meet (Politie). 

Overige factoren 

Naast economische determinanten zijn er ook en 
vooral niet-economische factoren van belang voor de 
ontwikkeling van criminaliteit: de verschuiving in de 
morele codes, de onttakeling van de zuilenmaat-
schappij, het verdwijnen van het gezin als hoeksteen 
van de samenleving, het verminderen van de sociale 
controle enzovoort. Alhoewel de veranderingen in het 
normen- en waardenstelsel van de samenleving van 	. 
het allergrootste belang,zijn, zijn ze ook het minst 
grijpbaar en het moeilijkst vast te leggen. Er bestaat 
nu eenmaal geen directe meting van het maatschap-
pelijk normniveau. 

Omdat we de veranderingen in het normen- en 
waardenstelsel toch — al was het maar bij benadering 
— willen meenemen in de analyse, nemen we onze 
toevlucht tot verschillende variabelen die elk op hun 
manier een deel van de aspecten ervan representeren. 
We maken daartoe gebruik van variabelen voor de 
ontwikkeling over de tijd van het aantal echtschei-
dingen per duizend inwoners (Scheiding) respectie-
velijk het aantal gescheiden personen als fractie van 
de totale bevolking (Gescheiden) en van de mate van 
secularisatie (Secul, het percentage huwelijken dat niet 
kerkelijk bevestigd wordt). 

Ten slotte is gekeken naar het bevolkingsaandeel 
van jongens tussen vijftien en negentien (Jongens), en 
naar het bevolkingsa andeel van niet-Nederlanders 
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(Nietn1). Voor wat betreft het opnemen van deze 
laatste twee variabelen kan, bij voorbeeld, worden 
verwezen naar het zojuist verschenen Sociaal en 
Cultureel Rapport van het SCP (1994, pp. 480-481). 
Daar wordt opgemerkt: 	een groot deel van de 
veel voorkomende criminaliteit door jongeren 
(jongens) wordt gepleegd, is wat men noemt een 
`leerboekgegeven'.... Het wordt veelal opgevat als een 
behoefte aan het verkennen van grenzen en het experi-
menteren met nieuw en spannend gedrag'. En met 
betrekking tot de positie van migranten: ten geringe 
integratie en het langdurig innemen van een marginale 
positie in de Nederlandse samenleving moeten als een 
belangrijke voedingsbodem van criminaliteit worden 
gezien.... de algemene voOruitzichten voor de 
onderwijs- en werksituatie van migranten zijn niet 
gunstig'. 

Tijdreeksanalyse 

Om te kunnen voorspellen waar de criminaliteit 
gerelateerd aan economische en niet-economische 
determinanten been zou kunnen gaan, is het noodza-
kelijk de historische relatie tussen deze variabelen vast 
te leggen. Dit doen we met behulp van een statistische 
tijdreeksanalyse. In Nederland kan daarbij worden 
voortgebouwd op het macro-model van Van Tulder 
(1985). Wij zullen echter niet alleen de periode 
verlengen waarover we het model schatten, maar 
tevens gebruik maken van recente ontwikkelingen in 
de econometrische theorie om, naar we hopen, een 
stabiel statistisch verband te leggen dat extrapolatie 
toelaat. 

Gewone kleinste kwadraten 

Hoofdstuk 6 van de studie van Van Tulder bevat 
een tijdreeksanalyse die qua uitgangspunten verge-
lijkbaar is met wat wij in dit artikel willen doen. Zijn 
analyse legt een verband tussen de ontwikkelingen in 
de tijd van de criminaliteitscijfers, ophelderingspercen-
tages en omvang van het politie-apparaat en de 
ontwikkelingen van een aantal economische en 
maatschappelijke factoren. De analyse is gebaseerd op 
waarnemingen uit de periode 1950-1981. Hij maakt 
gebruik van een gewone kleinste kwadraten regressie- 
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vergelijking waarbij hij het aantal geregistreerde 
misdrijven verklaart uit een reeks variabelen. Het gaat 
daarbij om een regressie waarin het niveau van het 
criminaliteitscijfer uit niveaus van een aantal exogene 
variabelen wordt verklaard. Hij schat hetzelfde model 
zonder en met vertraagde endogene (dat wil zeggen, 
zonder en met de een jaar vertraagde te verklaren 
variabele als verklarende variabele). Statistisch signi-
ficant in het model zonder vertraagde endogene zijn: 
het aantal werklozen en arbeidsongeschikten (+); het 
aantal echtscheidingen (+); de omvang van het motor-
rijtuigenpark (+); het beschikbaar inkomen (—); het 
percentage schuldigverklaringen (—); en het percentage 
uitgesproken gevangenisstraffen (—). Het beschikbaar 
inkomen en het aantal motorrijtuigen zijn niet meer 
significant in het model met vertraagde endogene. 

Om aansluiting te vinden met eerdere studies zoals 
Van Tulder zijn we onze statistische analyse eveneens 
begonnen met een gewone kleinste kwadraten regres-
sievergelijking waarin we het niveau van de geregis- 
treerde criminaliteit verklaren uit de niveaus van de 
hierboven vermelde variabelen. We hebben vier 
varianten geschat, door te varieren met het al of niet 
opnemen van de vertraagde endogene variabele, 
Crim(-1), en met de twee alternatieve definities voor 
de echtscheidingsvariabele, Gescheiden en Scheiding. 
Omdat we ons in eerste instantie hebben beperkt tot 
die variabelen waarvoor we over de gehele periode 
1950-1990 over data konden beschikken, zijn Secul en 
Nietnl vooralsnog buiten beschouwing gebleven; we 
komen daar later op terug. 

Afhankelijk van de specificatie zijn vrijwel alle 
variabelen wel ergens significant op een wijze die men 
theoretisch verwacht. In alle vier varianten zijn de 
volgende variabelen altijd significant: de werkloosheid 
(+), het ophelderingspercentage (—), en het bevolkings-
aandeel van jongens tussen 15 en 19 (+). Dit betekent 
dat een statistische tijdreeksanalyse, uitgevoerd zoals 
tot nu toe gebruikelijk in de literatuur op dit terrein, 
aantoont dat voor de periode 1950-1990 de crimina-
liteit in Nederland significant en positief gerelateerd is 
aan de hoogte van de werkloosheid. Dit past binnen 
wat Van Dijk (1991) de `ongelijkheidstheorie' noemt. 
Het inkomen per hoofd (de hoogte van de welvaart) 
daarentegen is in drie van de vier varianten niet signi-
ficant. Het significant negatieve effect van de pakkans 
spoort met de economische afschrikkingstheorie van 
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Becker. De variabelen voor de strafmaat die ook 
binnen de Beckeriaanse theorie passen, zijn minder 
robuust en afhankelijk van de specificatie. Ten slotte 
is het aandeel van jonge mannen in de bevolking wel 
significant, maar is de significantie van de variabelen 
voor het toenemend aantal echtscheidingen waarmee 
wij de normontwikkelingen willen weergeven weer 
afhankelijk van de specificatie. 

Bij het voorgaande moet echter worden aange-
tekend dat volgens de nieuwste ontwikkelingen van de 
econometrische tijdreeksanalyse een regressieverge-
lijking in niveaus voor variabelen die een duidelijk 
geprononceerde trend vertonen, geen betrouwbare 
resultaten oplevert, en beter vervangen kan worden 
door een vergelijking in eerste of tweede verschillen. 
Eerste verschillen zijn de mutaties van de variabelen 
van jaar op jaar; tweede verschillen zijn mutaties van 
mutaties. Deze moderne econometrische technieken 
staan beschreven in de nieuwe tekstboeken econo-
metric zoals bij voorbeeld Greene (1993, hoofdstuk 
19) en Davidson en MacKinnon (1993, hoofdstuk 19 
en 20). In de volgende sectie lichten we het hoe en 
waarom van deze nieuwe technieken kort toe. In de 
daaropvolgende sectie bespreken we de resultaten van 
het model dat we op basis van deze overwegingen 
hebben geschat. De lezer die hierin niet geinteresseerd 
is, maar wel in de toepassingen en de voorspellingen, 
kan deze twee secties desgewenst overslaan en de 
draad weer oppakken bij de presentatie van tabel 3. 

Dynamische problemen 

In figuur 1 hebben we de tijdspaden van werkloos-
heid en misdaad getekend. In het commentaar hebben 
we benadrukt hoe opvallend gelijkopgaand de stijging 
in beide tijdspaden was vanaf de jaren vijftig tot en 
met de jaren tachtig. Daarin schuilt een gevaar. Het 
gelijktijdig trendmatig verlopen van twee reeksen kan 
wijzen op een positieve correlatie tussen beide reeksen, 
maar dit betekent nog niet dat beide variabelen 
noodzakelijk causaal verbonden zijn. De gelijktijdige 
trend kan bij voorbeeld ook door een derde variabele 
beInvloed worden. De gelijktijdige trend komt in 
macro-economische tijdreeksen vaak voor. Na de 
Tweede Wereldoorlog is Nederland — zou je kunnen 
zeggen — opgestoten in de vaart der volkeren. De 
algehele groei heeft voor gelijklopende trends in veel 
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economische en niet-economische tijdreeksen gezorgd. 
Deze samenloop zorgt haast automatisch voor sterke 
correlaties, vandaar het gemak waarmee significante 
verbanden worden gevonden in regressievergelij-
kingen. Het is daarom aan te bevelen de resultaten die 
we hierboven presenteerden met de nodige omzich-
tigheid te benaderen. 

Van trendmatige tijdreeksen is ook de variantie niet 
goed gedefinieerd (een variabele die in de tijd almaar 
stijgt zou naar oneindig kunnen gaan en dat betekent 
dat de variantie dan ook oneindig zou zijn). Bij niet 
goed gedefinieerde varianties zijn de toetsen op de 
statistische significantie van verklarende variabelen in 
regressievergelijkingen niet betrouwbaar. Een reden te 
meer om voorzichtig, zelfs argwanend te zijn met de 
resultaten van onze regressie-analyse in niveaus. 

Door econometristen zijn recentelijk methoden 
ontwikkeld om na te gaan of tijdreeksen inderdaad de 
problemen vertonen die wij hier beschrijven. Deze 
methoden staan, bekend als unit root tests. Intuitief 
komt het er op neer dat men bekijkt of de gebruikte 
reeksen geen al te sterke trend vertonen. Heeft de 
oorspronkelijke tijdreeks geen duidelijke trend, kan 
deze anders gezegd stationair worden genoemd, dan 
heet de reeks in niveaus geintegreerd van de nulde 
orde: I(0). 

Heeft de reeks in niveaus wet een trend, dan kijkt 
men vervolgens of diezelfde reeks in eerste verschillen 
(mutaties van jaar op jaar) problemen geeft. Als een 
tijdreeks in niveaus een te sterk stijgend patroon 
vertoont, hoeft dat namelijk niet te gelden voor de 
reeks in eerste verschillen. Heeft de reeks in eerste 
verschillen inderdaad geen trend, is deze met andere 
woorden stationair, dan noemt men de oorspronke-
lijke reeks in niveaus gentegreerd van de eerste orde: 
41). In dat geval is het beter om de regressieverge-
lijking in eerste verschillen te specificeren. 

Soms zit er ook in de eerste verschillen nog een 
sterk trendmatig patroon. Dat doet zich bij voorbeeld 
voor bij een tijdreeks waarvan de toename in de tijd 
steeds harder gaat (een explosief stijgende reeks). Dan 
zit er ook in de eerste verschillen een trend. In dit 
geval neemt men tweede verschillen (mutaties van 
mutaties) en past daarop de unit root test toe. Als de 
tweede verschillen volgens deze toets geen trend meer 
vertonen, noemt men de oorspronkelijke reeks in 
niveaus geintegreerd van de tweede orde: I(2). De 
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reeks in eerste verschillen is dan geintegreerd van de 
eerste orde. In dat geval is het aan te bevelen de 
regressievergelijking in tweede verschillen te specifi-
ceren. 

Wij hebben de tijdreeksen die wij in onze statistis-
tische analyse when gebruiken onderworpen aan unit 
root tests en vastgesteld dat ze — in ieder geval ten 
dele — gelintegreerd zijn van de tweede orde, met 
duidelijke uitzondering van de variabele Scheiding, 
het aantal echtscheidingen per duizend inwoners, die 
geintegreerd is van de eerste orde. Dit wit zeggen dat 
(met uitzondering van Scheiding) ook de eerste 
verschillen een sterk tijdspatroon vertonen en dat pas 
bij de tweede verschillen sprake is van stationaire 
reeksen. Dat heeft als consequentie dat we in ons 
geval statistisch genoodzaakt zouden zijn om de 
regressievergelijking in tweede verschillen te specifi-
ceren. 

Het werken met tweede verschillen (versnellingen en 
vertragingen) heeft als nadeel dat informatie verloren 
gaat over de relatie tussen de niveaus of de eerste 
verschillen. Er is echter een alternatief. 

Voor het statistisch verantwoord analyseren van 
relaties tussen variabelen die geintegreerd zijn van (ten 
hoogste) de eerste orde — men spreekt van coInte-
gratie-analyse — is binnen de econometrie.een twee-
stapsprocedure ontwikkeld. Deze procedure heet het 
error correction mechanisme en is niet alleen een 
aanbevolen methode om cointegratie te onderzoeken, 
maar heeft ook als voordeel dat men onderscheid kan 
maken tussen de structurele relatie op lange termijn 
tussen de variabelen en de tijdelijke aanpassingsrelatie 
op korte termijn. In de eerste stap wordt de struc-
turele relatie tussen de 1(1)-variabelen gemodelleerd. 
Met een unit root test wordt vervolgens gecontroleerd 
of het residu van deze vergelijking, Residu, een trend 
vertoont. Als het goed is en er inderdaad sprake is 
van coIntegratie van de 1(1)-variabelen, is dit residu 
stationair oftewel I(0). Men kan dan overgaan tot de 
tweede stap, die bekend staat als de error correction 
stap. 

De bedoeling van de tweede stap is na te gaan hoe 
de relatie tussen de onderzochte variabelen tijdens het 
dynamisch proces dat beschreven wordt, tijdelijk kan 
afwijken van het structurele verband dat in de eerste 
stap is vastgelegd. Daartoe wordt de vergelijking uit 
de eerste slap herschreven in mutaties, en wordt aan 
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deze vergelij king het een jaar vertraagde residu van de 
eerste stap, Residu(-1), toegevoegd. Het residu van de 
eerste stap geeft voor ieder jaar aan in hoeverre de 
waarde van de te verklaren variabele afwijkt van de 
waarde die structureel, op lange termijn, correspon-
deert met de waarden van de verklarende variabelen. 
Als er op enig moment zo'n afwijking bestaat, is de 
verwachting dat er een aanpassingsproces optreedt 
waardoor na verloop van korte of langere tijd de te 
verklaren variabele alsnog tendeert naar zijn struc-
turele waarde. Hoe snel dit aanpassingsproces in zijn 
werk gaat, kan worden afgeleid van de coefficient van 
de variabele Residu(-1) in de tweede stap. 

Statistisch is bij deze twee-stapsprocedure van 
belang dat de in de tweede stap gebruikte tijdreeksen 
alle stationair zijn. Daardoor kunnen de toetsen op de 
statistische significantie van de verklarende variabelen 
hier betrouwbaar worden toegepast. Dat geldt niet 
voor de eerste stap met zijn I(1)-variabelen; de econo-
metrische theorie heeft echter aangetoond dat de 
coefficienten in de eerste stap wel consistent worden 
geschat. 

Wanneer we deze twee-stapsprocedure nu in ons 
geval willen toepassen, moetdn we er dus voor zorgen 
dat in de eerste stap (ten hoogste) I(1)-variabelen en 
in de tweede stap alleen I(0)-variabelen voorkomen. 
Dat betekent in concreto dat we in de eerste stap 
moeten werken met de eerste verschillen van onze 
oorspronkelijke reeksen in niveaus (en eventueel met 
Scheiding), en in de tweede stap met de tweede 
verschillen van deze reeksen (en eventueel met het 
eerste verschil van Scheiding). Ter wille van de duide-
lijkheid zullen we voor de eerste verschillen steeds het 
symbool D gebruiken; dus, D(X) = X — X(-1). De 
tweede verschillen zullen we aanduiden met DD; dat 
wil zeggen, DD(X) = D(X) — D(X)(-1). 

Schattingsresultaten 

Bij het opstellen van ons model ter verklaring van 
de criminaliteit hebben we gezocht naar een specifi-
catie die voldeed aan de statistische eisen gesteld door 
de cointegratieliteratuur. We hebben geexperimenteerd 
met onze verklarende variabelen en zijn uiteindelijk 
op basis van de statistische significantie van deze 
variabelen in ons error correction model gekomen tot 
de basisvarianten in tabel 1. De andere variabelen, te 
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weten het inkomen per hoofd van de bevolking 
(Inkomen), de mate van inkomensnivellering (Nivel), 
de gemiddelde zwaarte van de geldstraffen (Geldstraf), 
de politiesterkte per hoofd van de bevolking (Politic) 
en het bevolkingsaandeel van jongens tussen 15 en 19 
(Jongens) bleken geen significante bijdrage te leveren. 
• De varianten in tabel I verschillen slechts in de 
specificatie van de echtscheidingsvariabele. In de 
eerste variant maken we gebruik van de variabele 
Gescheiden: het aantal gescheiden personen als fractie 
van de totale bevolking, in de andere twee van 
Scheiding: het aantal echtscheidingen per duizend 
inwoners. Ten aanzien van Scheiding hebben we 
verder zowel gekeken naar de mutaties in deze 
variabele (variant 2), als naar de afwijkingen van een 
bepaald niveau (variant 3). 

Uit de in tabel 1 gerapporteerde statistische kenge-
tallen, waaronder de verklaarde variantie R 2, blijkt 
dat de tweede variant duidelijk de minste is van de 
drie. De andere twee varianten verschillen niet veel 
van eikaar, noch qua verklarende waarde noch qua 
orde van grootte van de coeflicienten. Gelet op de R.' 
in de tweede stap en de significantie van de 
coefficienten gaat onze (lichte) voorkeur uit naar de 
derde variant. We beperken ons daarom in onze 
verdere bespreking tot deze derde variant. 

De schattingsresultaten in de eerste stap van het 
model geven, zoals uiteengezet, de lange termijn 
structuurcoefficienten. Ze geven in ons geval aan hoe 
sterk de veranderingen in de verklarende variabelen 
uiteindelijk, als het dynamisch proces van aanpassing 
is uitgewerkt, doorwerken op de verandering in de 
criminaliteit. Kijkend naar de grootte van de 
coefficienten in tabel 1 lijken met name de veran-
dering in de werkloosheid en de echtscheidingsva-
riabele van belang; de bijdrage van de pakkansvaria-
belen en de gemiddelde vrijheidsstraffen lijkt relatief 
minder groot. Een en ander moet echter worden 
gezien in samenhang met de schaal van de verklarende 
variabelen. De coefficient van D(Werkloos %) is 
1,384. Dit betekent in concreto dat een stijging van 
het werkloosheidspercentage met 1 procent-punt een 
toename met zich meebrengt van afgerond 1,4 
misdrijven per duizend inwoners. Uit de coefficienten 
van D(Ophelder %) en D(Bestraf "A) volgt dat een 
toename van het ophelderings- respectievelijk 
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Tabel 1: Resultaten twee-stapsprocedure gecointegreerde regressie-
vergelijking 

le stap Structuurvergelijking (schattingsperiode 1951-90) 

D(CRIM) = D(CRIM) = 	 D(CRIM) = 

1.369 D(WERKLOOS %) 1.210 D(WERKLOOS °/0) 1.384 D(WERKLOOS ` 1/0 
(7.62) 	 (3.41) 	 (7.55) 

- 0.3490 D(OPHELDER %) - 0,6214 D(OPHELDER %) - 0,3910 D(OPHELDER %) 
(-3.01) 	 (-3.25) 	 (-2.83) 

- 0.2367 D(BESTRAF °/0) - 0.2251 D(BESTRAF %) - 0.2627 D(BESTRAF %) 
(-3.44) 	 (-1.94) 	 (-3.67) 

- 0.03716 D(CELSTRAF) + 0.05471 D(CELSTRAF) - 0.06466 D(CELSTRAF) 
(-1.86) 	 (1.93) 	 (-2.88) 

+ 13.51 D(GESCHEIDEN) + 7.430 D(SCHEIDING) 	+ 2.151 (SCHEIDING -0.6662) 
(8.56) 	 (2.07) 	 (7.12) 	 (5.85) 

R2 0.83 
DW-waarde 2.25 

R2 0.52 
DW-waarde 1.22 

Toelichting 
De te verklaren en de verklarende variabelen in deze le stap zijn (ten hoogste) geinte-
greerd van de eerste orde. Hoewel de coefficienten op zich consistent worden geschat, 
kan op basis van de tussen haakjes vermelde t-waarden en de kritieke waarden van de t-
verdeling (te weten 2.03 op het 5% en 2.73 op het 1% niveau) geen betrouwbare indica-
tie worden verkregen of de coefficienten significant van nul verschillen. 
Met behulp van een unit root testis nagegaan of de residuen van de regressies in de 
le stap gentegreerd van orde nul zijn. Dat is bij de eerste en derde variant duidelijk 
het geval; de tweede variant vormt een twijfelgeval. 

2e stap Aanpassingsvergelijking (schattingsperiode 1952-90) 

DD(CRIM) = 

- 1.138 RESIDU(-1) 	- 0,460 RESIDU(-1) 	- 1.254 RESIDU(-1) 
(-6.59)** 	 (-3.42)** 	 (-7.47)** 

+ 1.132 DD(WERKLOOS %) + 0.635 DD(WERKLOOS %) + 1.012 DD(WERKLOOS cro) 
(5.10)** 	 (2.32)* 	 (4.98)** 

- 0.5414 DD(OPHELDER °/0)- 0.5212 DD(OPHELDER %)- 0.5345 DD(OPHELDER %) 
(-4.65)** 	 (-3.49)** 	 (-4.94)** 

- 0.2241 DD(BESTRAF %) - 0.2015 DD(BESTRAF %) - 0.2336 DD(BESTRAF %) 
(-5.26)** 	 (..3,74)** 	 (-5.89)** 

- 0.03290 DD(CELSTRAF) - 0.01044 DD(CELSTRAF) - 0.06235 DD(CELSTRAF) 
(-2.12)* 	 (-0.57) 	 (-4.65)** 

+ 15.76 D(SCHEIDING) 	+ 5.627 D(SCHEIDING) 	+ 4.822 D(SCHEIDING) 
(2.98)** 	 (2.15)* 	 (3.42)** 

R2  0.74 
DW-waarde 1.87 

Toelichting 
De RESIDU-variabele is het residu van de in de le stap geschatte vergelijking. 
Met behulp van de LM(1)-toets is vastgesteld dater in de 2e stap geen sprake is van 
autocorrelatie van de residuen. 
Met behulp van de tussen haakjes vermeldet-waarden is op de gebruikelijke wijze 
getoetst of de coefficienten significant van nul verschillen. Met een resp. twee asterisken 
is aangegeven of zulks het geval is op het 5 resp. 1%-niveau. 

Een economische visie 

DD(CRIM) = 	 DD(CRIM) = 

R2  0.59 
DW-waarde 2.34 

R2  0.82 
DW-waarde 2.32 

R2  0.77 
DW-waarde 1.79 
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bestraffingspercentage met I procent-punt structureel 
tot een afname van het aantal misdrijven per duizend 
inwoners leidt met afgerond 0,4 en 0,3. Fen 
verzwaring van de gemiddelde onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf met I indexpunt (ruwweg correspon-
derend met 1 dag), leidt tot een afname van Crim met 
0,06. Ten slotte leidt ieder jaar dat het aantal 
echtscheidingen per duizend inwoners I boven de 0,67 
ligt, tot een stijging van de criminaliteit met zo'n 2,2 
misdrijven per 1000 inwoners. 

In de tweede stap van ons error correction model 
gaat het om de verbanden tussen de mutaties van de 
mutaties van de variabelen. De coefficienten hier zijn 
aanpassingscoefficienten die aangeven hoe de 
versnelling van de veranderingen in de loop van de 
tijd gedempt wordt, zodat het dynamisch verband 
tussen de variabelen uiteindelijk uitkomt op de struc-
turele relatie zoals beschreven in de eerste stap. 
Belangrijk bier is met name de grootte en het teken 
van de coefficient van Residu(-1), het een jaar 
vertraagde residu van de eerste stap. Deze coefficient 
geeft een indicatie voor de snelheid waarmee afwij-
kingen van het structurele tijdspad worden gedempt. 
De coefficient blijkt negatief te zijn en een waarde te 
hebben die niet al te sterk afwijkt van I, wat inhoudt 
dat de aanpassing vrij snel verloopt. Berekend kan 
worden dat een lange termijn aanpassing in de veran-
dering van de criminaliteit als reactie op een veran-
dering in een van de verklarende variabelen bijna 
volledig binnen drie jaar wordt voltooid. 

De besproken schattingsresultaten lijken qua 
verklaarde variantie en significantie van de verkla-
rende variabelen alleszins acceptabel. Interessant is 
dat alle drie in de inleiding onderscheiden factoren, te 
weten de economische situatie, de mate van 
afschrikking en het normbesef en de bevolkings-
structuur, zijn vertegenwoordigd. 

Tegelijk moet worden vastgesteld dat het inkomen 
per hoofd van de bevolking (Inkomen) en de maatstaf 
voor de inkomensnivellering (Nivel) geen significante 
bijdrage leveren, evenmin trouwens als de gemiddelde 
zwaarte van de geldstraffen (Geldstraf) en de politic-
sterkte per hoofd. Met betrekking tot Inkomen kan 
erop worden gewezen dat een hogere gemiddelde 
welvaart weliswaar meer `gelegenheid' biedt tot 
(vooral vermogens)criminaliteit, maar tegelijk ook de 
noodzaak daartoe doet verminderen en de opportunity 
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costs doet toenemen. Voor wat betreft de insignifi-
cantie van Nivel geldt vermoedelijk dat een belangrijk 
deel van de `ongelijkheidstheorie' reeds wordt gedekt 
door de significante werkloosheidsvariabele. Het 
ontbreken van invloed van de geldstraffen kan 
misschien worden verklaard uit het feit dat deze in 
absolute zin niet al te zwaar lijken (figuur 3) en, 
gecorrigeerd voor inflatie en welvaartsstijging, over de 
onderzochte periode betrekkelijk constant zijn 
gebleven (figuur 4). Ten aanzien van Politie geldt 
blijkbaar dat de politiesterkte geen directe invloed 
heeft op de criminaliteit, maar dat het effect via het 
wel significante ophelderingspercentage loopt. 

Dat brengt ons bij de overige variabelen, die op 
enigerlei wijze de veranderingen in het maatschappe-
lijke normen- en waardenstelsel en in de bevolkings-
structuur trachten te representeren. Van deze groep 
hebben we tot nu toe alleen de echtscheidingen en het 
bevolkingsaandeel van jongens tussen 15 en 19 in 
beschouwing genomen, waarbij de eerste wel en de 
tweede niet significant bleek. Naast deze twee zijn 
eerder de mate van secularisatie (Secul) en het bevol-
kingsaandeel van niet-Nederlanders (Nietnl) als 
verklarende variabelen aangekondigd. De reden dat 
we die tot nu toe niet in de regressies hebben 
gebruikt, heeft te maken met het feit dat de 
tijdreeksen voor deze variabelen niet de volledige 
periode 1950-1990 beslaan, maar slechts de perioden 
1951-1986 (Secul) en 1956-1990 (Nietnl). Bij het 
opnemen van deze extra twee variabelen zouden tien 
waarnemingsjaren verloren zijn gegaan, samen leidend 
tot een verlies van twaalf vrijheidsgraden bij de schat-
tingen. Nu de discussie rond tabel 1 inmiddels heeft 
geleid tot het terzijdeschuiven van een aantal insignifi-
cante variabelen, luistert het probleem van een 
geringer aantal vrijheidsgraden iets minder. We 
hebben onderzocht in hoeverre het toevoegen van 
Secul en Nietnl aan de door ons geprefereerde derde 
variant van tabel 1 tot een betere verklaring van de 
criminaliteit leidt. Waar Secul geen significante 
bijdrage !evert, blijkt dat wel het geval met Nietnl. De 
schattingsresultaten staan in tabel 2. 

Na het voorafgaande spreekt deze tabel grotendeels 
voor zichzelf. Alle eerder geselecteerde variabelen 
behouden hun significantie. Qua orde van grootte zijn 
de coefficienten in de structuurvergelijking en van 
Residu(-1) in de aanpassingsvergelijking niet substan- 
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label 2: Resultaten twee-stapsprocedure gecointegreerde 
regressievergelijking, inclusief NIETNL 

le slap (schattingsperhode 1957-90) 	2e step (schattingsperiode 1958-90) 

D(CRIM) = 	 DD(CRIM) = 

- 1.257 D(WERKLOOS %) 
(6.02) 

- 0.2829 D(OPHELDER %) 
(-1.63) 

- 0.3948 D(BESTRAF %) 
(-3.44) 

- 0.07110 D(CELSTRAF) 
(-2.87) 

+ 2.189 (SCHEIDING -0.7523) 
(6.10) 	 (5.03)** 

+ 2.827 DINIETNL) 
(1.42) 

Toelichting 
Zie tabel 1. 

Het verleden verklaard 

- 1.172 RESIDU (-1) 
(-6.75)** 

+ 0.6510 DD(WERKLOOS %) 
(3.11)** 

- 0.3961 DD(OPHELDER °4) 
(-3.51)** 

- 0.3792 DD(BESTRAF %) 
(-5.78)" 

- 0.07000 DD(CELSTRAF) 
(-5.07)** 

+ D(SCHEIDING) 
(2.741* 

+ 4.345 DD(NIETNL) 
(2.61)* 

Fr 0.83 	 It' 0.82 
DW-WAARDE 2.22 	 DW-WAARDE 1.72 

tied l gewijzigd; de coefficienten van de ophelderings-
en de bestraffingskans blijken stuivertje gewisseld te 
hebben, terwijI het effect van de echtscheidingsva-
riabele (na aftrek van de constante) wat kleiner is 
geworden. Daar staat tegenover dat de coefficient van 
D(NietnI) aangeeft dat een groei van het bevolkings-
aandeel van niet-Nederlanders met 1 procent-punt op 
termijn tot een groei van het aantal misdrijven leidt 
met 2,8 per duizend inwoners. 

De coefficienten van de structuurvergelijkingen in 
het door ons geschetste model geven aan welk lange 
termijn effect een verandering van een bepaalde 
grootheid x met een schaal-eenheid heeft op de 
omvang van de criminaliteit. Daarmee weten we nog 
niet welke bijdrage die grootheid x de facto 
gedurende de afgelopen decennia heeft geleverd aan 
de groei van de criminaliteit. Daarvoor moeten we 
ook in beschouwing nemen in welke mate die 
grootheid x zelf over die periode is toe- of afgenomen. 
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Om de relatieve bijdragen van de verschillende 
verklarende variabelen te ontrafelen, voeren we met 
het model in tabel 2 een dynamische simulatie uit. 
Uitgangspunt is de situatie in 1950. De procedure is 
verder als volgt. Stel dat we met de simulatie van 
Crim gevorderd zijn tot en met jaar t, en Crim willen 
bepalen voor jaar t+1. Door de structuurvergelijking 
voor jaar t in te vullen kan de waarde van Residu 
voor dat jaar worden berekend; invullen van die 
waarde in de aanpassingsvergelijking voor jaar t+1 
levert dan de waarde van DD(Crim) voor jaar t+1 op, 
waaruit gegeven de inmiddels berekende waarden tot 
en met jaar t Crim voor het jaar t+1 kan worden 
afgeleid, enzovoort. Door deze procedure vanaf 1950 
tot en met 1990 een aantal maal te herhalen, waarbij 
afwisselend een van de verklarende variabelen varieert 
en de andere constant worden gehouden, kan de 
bijdrage van de verschillende variabelen afzonderlijk, 
inclusief bijbehorende vertragingen, worden bepaald. 
In tabel 3 vatten we de resultaten samen. De veran-
dering over de gehele periode staat vermeld in de 
laatste kolom. 

De totale verandering in het aantal misdrijven per 
duizend inwoners in 1990 ten opzichte van 1950 is 
+66,5. De totale invloed van de veranderingen in de 
door ons gevonden significante variabelen komt uit 
op +68,1. We kunnen dus in elk geval de verande-
ringen in het verleden vrij goed verklaren (ook met 
een model in mutaties van mutaties). 

Laten we vervolgens kijken naar de bijdragen van 
de afzonderlijke verklarende variabelen. Daarbij valt 
op dat de relatieve bijdrage van de werkloosheid zo'n 
11% is (7,5 als percentage van 66,5). De totale 
bijdrage van de variabelen gerelateerd aan de econo-
mische afschrikkingstheorie van Becker is ongeveer 
22%. Te zamen zijn economische determinanten dus 
verantwoordelijk voor een derde van de groei van de 
criminaliteit. De overige twee derde komt voor 
rekening van het normbesef en de bevolkings-
structuur. Daarbij wordt de belangrijkste bijdrage 
(55%) geleverd door de echtscheidingsvariabele, de 
indicator voor de veranderingen in de maatschappe-
lijke normen en waarden. 

In de eerste vier kolommen van tabel 3 wordt de 
bijdrage van de verschillende verklarende variabelen 
verder uitgesplitst naar tienjaarsperioden. In de 
bijdrage van de werkloosheid herkennen we het 
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Tabel 3: Met het model uit tabel 2 berekende ontwikkeling van 
de criminaliteit, met een uitsplitsing van de bijdragen van de 
verschillende verklarende variabelen 

Periode 	 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 totaal 

Bijdrage van 
DIWERKLOOS %) 	-0.6 	-0.2 	4.0 	4.3 	7.5 
D(OPHELDER %) 	 1.6 	4.2 	3.2 	2.2 	11.0 
DIBESTRAE %) 	 3.3 	3.1 	2.4 	-2.0 	6.7 
DICELSTRAFI 	 2.6 	3.5 	-1.6 	-7.7 	-3.3 
SCHEIDING 	 -5.7 	-3.4 	16.5 	29.2 	36.6 
D(NIETNLP 	 -0.1 	2.2 	5.1 	2.4 	9.5 

Totaal berekende 	 1.0 
toename CRIM 

Feitelijke 
toename CRIM 

1.9 

De toekomst voorspeld 

9.4 	29.6 

9.0 	29.6 

a Ten aanzien van de ontbrekende waarden van NIET NL over de jaren 
1950-1955 is voor doze simulatie aangenomen dat het bevolkingsaandeel van 
niet-Nederlanders constant was, op het niveau van 1956. 

verloop uit figuur I, waaruit bleek dat deze tegen het 
eind van de jaren vijftig en in de jaren zestig zeer laag 
was, en daarna zeer sterk opliep. In de bijdrage van 
Celstraf herkennen we het `kuipvormig' verloop uit 
figuur 2, terwijI de negatieve bijdrage van BestrarA, in 
de jaren tachtig met name wordt veroorzaakt door 
een flinke toename van het aantal 0.M.-transacties. 
Al met al heeft dus de verzwaring van het strafregime 
in het laatste decennium, althans volgens ons model, 
zeker tot een rem op de groei van de criminaliteit 
geleid. Tegenover die rem staat echter de invloed van 
het sociale normbesef, vertegenwoordigd door de 
echtscheidingsvariabele, die juist vanaf de jaren 
zeventig groot en sterk positief wordt. 

Op dezelfde wijze als we het verleden hebben 
gesimuleerd, kunnen we op basis van veronderstel-
lingen over de toekomstige ontwikkeling van de 
verklarende variabelen ook een tijdpad voor de crimi-
naliteit vooruitberekenen. Met ons dynamisch model 
zou dat in beginsel jaar voor jaar kunnen. Gegeven de 
aard van het model lijkt een dergelijke exercitie echter 
nogal pretentieus; daarbij komt dat de daarvoor 
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benodigde gedetailleerde jaarlijkse voorspellingen voor 
(de veranderingen in) de verklarende variabelen niet 
of nauwelijks beschikbaar zijn. 

We stellen ons aspiratieniveau daarom wat lager en 
geven een schets van de wijze waarop de criminaliteit 
zich over het laatste decennium van deze eeuw zou 
kunnen ontwikkelen. Voor de kwantificering baseren 
we ons daarbij op de geschatte coefficienten uit de 
structuurvergelijking in tabel 2; we laten de aanpas-
singsvergelijking verder buiten beschouwing, met in 
het achterhoofd dat eventuele dynamische aanpas-
singen zich betrekkelijk snel bleken te voltrekken, dat 
wit zeggen binnen zo'n drie jaar zijn uitgewerkt. 

We beginnen met de echtscheidingsvariabele. In het 
Statistisch Jaarboek 1994 van het CBS vinden we 
voorspellingen van het aantal echtscheidingen in het 
jaar 2000 vermeld (zo'n 1,9 per duizend inwoners). 
Gebruik makend van de geschatte coefficienten kan 
worden voorspeld dat op basis van het sociale 
normbesef alleen al het aantal misdrijven tussen 1990 
en 2000 met 25,2 per duizend inwoners zal toenemen. 
Dat is fors. 

Daar komt bij dat de immigratie de komende jaren 
waarschijnlijk groot blijft. Het SCP (1994, p. 46) 
raamt tussen 1992 en 2010 een ruime verdubbeling 
van de allochtone bevolking in Nederland. In termen 
van ons model zou dat een stijging van het bevol-
kingsaandeel van niet-Nederlanders kunnen betekenen 
van 50% tussen 1990 en 2000 (van 4,3 naar 6,5). 
Volgens de geschatte structuurcoefficient zou dat een 
bijdrage leveren aan de criminaliteit van +6,2. 

Vervolgens kijken we naar het werkloosheidsper-
centage, dat in 1990 op zo'n 7% stond. In zijn lange 
termijn studie Nederland in drievoud schetst het CPB 
(1992) drie toekomstscenario's. Volgens twee van de 
drie zou de werkloosheid tegen 2015 behoorlijk zijn 
gedaald, terwijl het derde juist een stijging tot in ieder 
geval 2005 voorziet. Laten we, ondanks de ervaringen 
in de recente decennia en ondanks het hoge 
percentage aan langdurig werklozen waarvan het in 
het geheel niet zeker is dat die nog ooit `aan de bak' 
komen, de optimistische lijn kiezen en veronderstellen 
dat de werkloosheid in het jaar 2000 zal zijn terugge-
lopen tot 5%. Deze gunstige ontwikkeling van de 
werkloosheid zou een vermindering van de crimina-
liteit opleveren van zo'n 2,5. 

Laten we vervolgens veronderstellen dat alle 
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discussies over reorganisatie en uitbreiding van het 
politie-apparaat het ophelderingspercentage van 1990 
op 2000 doen verdubbelen (van 22% naar 44%). Op 
basis van ons model kunnen we afleiden dat dat de 
criminaliteit met 6,2 terugdringt. De veronderstelling 
die we hier maken is wel bijzonder optimistisch en 
wordt niet gemaakt uit realistische overwegingen, 
maar eerder om aan te geven wat de grenzen zijn van 
wat hier haalbaar is. 

Voor het bestraffingspercentage maken we eveneens 
een extreem optimistische veronderstelling, namelijk 
dat die ondanks de reeds zware belasting van het 
justitieel apparaat stijgt van 39% in 1990 tot 60% in 
2000. Dit levert een vermindering op van de crimina-
liteit met 8,3. Ten slotte laten we de index van de 
gemiddelde zwaarte van de vrijheidsstraffen met tien 
punten stijgen. Dit is een forse stijging gegeven het 
huidige cellentekort. Het afschrikkingseffect hiervan 
levert slechts een daling van 0,7 op. 

Samenvattend leveren het verder dalende sociale 
normbesef, gerepresenteerd door de ontwikkeling van 
het aantal echtscheidingen, en de verandering in de 
bevolkingsstructuur een forse toename van de crimi-
naliteit op van 31,4. De veronderstellingen over de 
werkloosheid en de afschrikkingsvariabelen knibbelen 
daar respectievelijk 2,5 en 15,2 van af. Netto blijft er 
dan een stijging van de criminaliteit over van 13,7. 
Gezien de stijgingen gedurende de laatste twee 
decennia, 29,6 en 26,1, valt dat nog alleszins mee. 
Maar we hebben wel zeer optimistische veronderstel-
lingen gemaakt over de ontwikkeling van de econo-
mische determinanten. 

De eindconclusie kan niet anders zijn dan dat de 
economische determinanten werkloosheid, pakkans en 
strafmaat een signiticante bijdrage leveren aan de 
verklaring en vermindering van de criminaliteit, maar 
het qua relatieve grootte van effect moeten afleggen 
tegen de dominerende invloed van de sociale-normva-
riabelen. Een realistisch resultaat dat de rol van de 
economische determinanten onderstreept, maar de 
diepere verklaring van misdaad laat waar hij thuis-
hoort: bij de waarden en normen van de samenleving. 
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De onbekende toekomst van 

criminaliteit 

Vooruitzichten van scenario's 

drs. C.J. Maas-de Waal* 

De studie van de toekomst verheugt zich in een 
toenemende populariteit. Na een periode van tanende 
belangstelling lijken scenario's het toekomstonderzoek 
een nieuwe impuls te geven. Niet meer het voorspellen 
van de meest waarschijnlijke toekomst is doelstelling 
van een scenario-analyse, maar het opstellen van een 
aantal denkbare toekomstbeelden. Het attractieve van • 
scenario's, zoals bij voorbeeld Scanning the future van 
het Centraal Planbureau (Central Planning Bureau, 
1992), is de coherentie. Verschillende ontwikkelingen 
worden in logische combinaties ondergebracht. Een 
analyse in de vorm van scenario's komt zo tegemoet 
aan het probleem van de lastige voorspelbaarheid van 
ontwikkelingen op de lange termijn. Dit compliceert 
immers het opstellen van een samenhangende 
prognose. Hier ligt een belangrijke winst van de 
scenariomethode: het aantal theoretische mogelijk-
heden wordt op een rationele manier beperkt. Een 
nadeel is dat wordt verhuld dat andere ontwikke-
lingen mogelijk zijn. Deze andere opties laten zich 
bovendien voor de leek lastig in beeld brengen. 

Scenario-analyses zijn op sociaal-cultureel terrein 
bijzonder aantrekkelijk. De ontwikkelingen, ook die 
op het vlak van criminaliteit en veiligheid, zijn op dat 
vlak van een veelheid van exogene factoren affian-
kelijk en, anders dan op economisch gebied, niet in 
een bevredigend alomvattend model te vatten. 

In de periode van bloei van het toekomstonderzoek, 
in de jaren zeventig, was criminaliteit slecht bedeeld. 
Ook nu zijn scenario's van de toekomstige crimina-
liteit en veiligheid schaars. De studie van het bureau 
McKinsey uit 1991 is een uitzondering. Tenminste 
due specifieke problemen doen zich voor. Allereerst is 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het Sociaal en 
Cultured Planbureau. 
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het terrein divers. Kleine of veelvoorkomende crimi-
naliteit wordt meestal nog wel onderscheiden van 
zware of georganiseerde misdaad, maar daarbinnen 
valt op zichzelf een breed scala aan delicten. 

Ten tweede bestaat er, hoewel het verloop van de 
criminaliteit in verband wordt gebracht met 
maatschappelijke factoren, geen eensgezindheid over 
de invloed er van. Kortom, in de woorden van Van 
Weringh: criminaliteit is een veelkantig probleem en 
factoren die dit probleem beInvloeden zullen op hun 
beurt in de toekomst onzekere veranderingen 
ondergaan. Tot slot vertoont het gegevensmateriaal 
op basis waarvan wordt voorspeld, grote gebreken. 

Deze bijdrage gaat allereerst in op de inhoud en 
werkwijze van de studie die McKinsey & Company 
enige jaren geleden publiceerden. De meeste gegevens 
waarop dit onderzoek is gebaseerd, lopen van 1980 
tot en met 1988; de voorspelde ontwikkeling reikt tot 
het jaar 2000. De feitelijke gang van zaken tot en met 
1992 wordt in de beschouwing betrokken en is in 
enkele figuren verwerkt. 

Drie vragen staan centraal. Wat wordt voorspeld 
voor het jaar 2000, op welke gronden en hoe 
overtuigend is de analyse? In de conclusies wordt 
stilgestaan bij twee aspecten. Ten eerste het belang en 
de keuze van sociaal-culturele factoren als onder-
scheiden variabelen in scenario's voor criminaliteit en 
veiligheid. Ten tweede de mogelijkheid en wense-
lijkheid van kwantificering van scenario's. 

Politie 2000 

Veiligheid en politic, een beheersbare zaak is een 
betrekkelijk recente studie over de toekomst van de 
criminaliteit en veiligheid. Het onderzoek, ook bekend 
onder de naam Politic 2000, dateert uit 1991. Het is 
uitgevoerd door onderzoekers van het bureau 
McKinsey, voor de gelegenheid aangevuld met 
medewerkers uit de departementen van Binnenlandse 
Zaken en Justitie en uit het politieveld. De studie 
beoogt de toekomstige veiligheidssituatie in 
samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen te 
bepalen en vervolgens aan de uitkomst beleidsopties 
en consequenties voor het werk van de politie te 
verbinden. Objectieve en subjectieve onveiligheid 
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label 1: Ontwikkeling van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens, 1990- 
2000 (in procenten) 

Scenario 	 Hoge economische 	Lage economische 
groei 	 groei 

Vormen van criminaliteit of 
onveiligheid: 

Onveiligheidsgevoelens 

Vandalisme 

Winkeldiefstal 

toe- of afname 	toe- of afname 

++ 

Openbare-ordeproblemen 

Klein: uitgaans- en buurtoverlast 	++ 	 ++ 
Groot: demonstraties, protest 	 ++ 

Inbraak in woningen, bedrijven, 	 ++ 
auto's 

Mishandeling 	 - 	 + 
Straatroof 	 + 	 ++ 

Milieucriminaliteit 	 ++ 	 ++ 
EG-, subsidiefraude 	 ++ 	 ++ 

Drugshandel 	 ++ 

++ = een stiiging met meer dan 15% 
+ 	= een stijging tussen 5% en 15% 
= 	= zelfde niveau 
- 	= een daling tussen 5% en 15% 

Bran: McKinsey 11991/ 

worden als afzonderlijke begrippen opgevat en 
besproken. 

De studie hanteert twee economische scenario's 
ontleend aan twee lange termijn scenario's van het 
Centraal Planbureau (CPB). Een variant van hoge 
economische groei (een groei van jaarlijks ongeveer 
3%) en een van lage economische groei (jaarlijks 
1,75%). In grote lijnen wordt een toenemende crimina-
liteit en onveiligheid voorspeld. De aIgemene veron-
derstelling is dat een geringe economische groei de 
veiligheid ongunstig beInvloedt, zodat bij lage econo-
mische groei een sterkere stijging van de criminaliteit 
wordt voorzien dan bij hoge groei. In beide scenario's 
zijn enkele veel voorkomende delicten en de verkeers-
onveiligheid uitzonderingen.' Beiden zouden constant 
kunnen bIijven of licht kunnen dalen (zie tabel I). 
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Enkele vormen in detail 

Vooral vanwege de vergrijzing verwacht Politie 2000 
een toename aan onveiligheidsgevoelens en een zich 
verbreidend `vermijdingsgedrag'. Ook een voorziene 
groei van geweldscriminaliteit zou bij meer mensen 
gevoelens van onveiligheid doen ontstaan. Ten slotte 
zou een groei van het aantal mensen dat in een slechte 
buurt woont het onveiligheidsgevoel negatief 
beInvloeden. Een cijfermatig beeld van de onveilig-
heidsbeleving ontbreekt echter in de studie. 

Hoewel het bij gevoelens van onveiligheid om een 
breed en lastig te definieren begrip gaat, zijn er wel 
gegevens over beschikbaar. In een reeks slachtoffer-
enquetes heeft het Centraal Bureau voor de Statist iek 
(CBS) de beleving van veiligheid afgemeten aan de 
aspecten: 

— bang zijn als men 's avonds alleen thuis is; 
— niet open doen na 10 uur 's avonds; 
— het kennen van enge plekken waar men 's avonds 

liever niet alleen komt. 

De antwoorden op deze items hebben de afgelopen 
tien jaar ook bij een sterk stijgende criminaliteit geen 
spectaculaire veranderingen laten zien. De verschil-
lende aspecten tonen een vrij constant beeld, zij het 
dat de ervaren onveiligheid buitenshuis enigszins is 
toegenomen (zie figuur 1). Dit laatste biedt enige 
steun voor de hypothese van een zich uitbreidend 
vermijdingsgedrag, een verschijnsel dat overigens nog 
weinig is onderzocht. 

Veel opvallender dan een toename van onveilig-
heidsgevoelens is de in de publieke opinie gegroeide 
zorg over de criminaliteitsproblematiek. Deze kan zich 
ook los van persoonlijke angst voordoen. 
Criminaliteit wordt zeker niet beschouwd als iets waar 
men maar mee moet leren leven. Dit gevoel vertaalt 
zich nu bovendien in een grotere neiging om te kiezen 
voor zwaardere straffen (Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 1994). 

Het onderscheid tussen bezorgdheid over het 
probleem en persoonlijke angst voor criminaliteit dat 
in vroegere studies nauwgezet werd gehanteerd, 
verdient opnieuw aandacht. 2  Vandalisme en winkel-
diefstal (en ook inbraak) zouden in het hoge groei-
scenario constant blijven of licht dalen. De combinatie 
van een afnemend aantal jongeren in de leeftijd tussen 
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Figuur 1: Ontwikkeling onyeiligheidsgevoeiens, 1983-1993 
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15 en 24 jaar (met 20%) en een toename aan 
functioned l toezicht en technopreventieve maatregelen 
zouden daaraan ten grondslag liggen. Bij hoge groei 
zou het vandalisme wat kunnen dalen, bij geringe 
groei licht kunnen stijgen. Voor winkeldiefstal valt de 
voorziene stijging bij lage groei hoger uit, vanwege 
een groter belang dat de sociaal-economische factor 
krijgt. 

Vergelijken wij de scenario's voor deze misdrijven 
met de feitelijke ontwikkeling van 1988 tot 1993 dan 
wijken ze voor zowel vandalisme als winkeldiefstal 
nogal af van de nu bekende gegevens. De politiege-
gevens over het aantal vernielingen tonen een toename 
(zie figuur 2). Het aantal winkeldiefstallen neemt 
daarentegen juist sterker af dan voorspeld (figuur 3). 

Voor ernstiger vermogens- en voor geweldsmis-
drijvcn verwacht Politic 2000 bij lage economische 
groei overwegend een toename. Weliswaar geldt ook 
voor deze misdrijven dat ze in hoofdzaak door 
jongeren worden gepleegd, maar de toename van het 
aantal mensen zonder werk en met weinig maatschap- 
pelijke bindingen krijgt van McKinsey een groter 
gewicht. De gelegenheidsdelinquenten onder de 
inbrekers zouden nog wel door beveiliging kunnen 
worden weerhouden, maar de charde kern' niet. 

Het kleiner aantal jongeren, de verbeterde econo-
mische situatie en de toegenomen beveiliging kunnen 
bij een hoge economische groei de hoeveelheid 
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Figuur 2: Vandalisme, ontwikkeling bij hoge en lage economi-
sche groei, 1980-1992 en prognose 1988-2000 (1980=100) 
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Figuur 3: Winkeldiefstal, ontwikkeling bij hoge en lage econo-
mische groei, 1980-1992 en prognose 1988-2000 (1980=100) 
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inbraken wat doen dalen (met vier procent). De 
werkelijke ontwikkeling toont voor inbraak uit de 
auto vooral de laatste twee jaar een fikse toename. De 
ontwikkeling van het aantal woninginbraken valt wel 
binnen de bandbreedte van de scenario's. 

Een groei van het aantal bestaansonzekere 
huishoudens bij geringe economische groei zou leiden 
tot een stijging van het aantal mishandelingen (met 
acht procent). Bij hoge economische groei wordt een 
daling verwacht (met twaalf procent). Het aantal 
berovingen op straat zou door een toenemende 
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Figuur 4: Mishandeling, ontwikkeling bij hoge en lage economi- 
sche groei, 1980-1992 on prognose 1988-2000 (x 1000) 
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Figuur 5: Straatroof, ontwikkeling bij hoge en lege econonn-
sche groei, 1980-1992 en prognose 1988-2000 (1980=100) 
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integratieproblematiek van immigranten in het lage 
groci-scenario sterk toenemen.' Afgaande op de nu 
bekende cijfers vertonen de voorspellingen voor beide 
geweldsdelicten aanmerkelijke afwijkingen. Het aantal 
mishandelingen neemt vooral het laatste jaar toe. Het 
aantal straatroven daarentegen is eerst vrij sterk 
gedaald (zie de figuren 4 en 5). 

Voor inbreuken op de openbare orde maakt Politic 
2000 onderscheid naar `kleine' en `grote overlast'. 
Afhankelijk van de economische groei zou de ontwik- 
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keling hiervan aanmerkelijk verschillen. Kleine 
overlast, waaronder vooral buurt- en uitgaansoverlast 
worden verstaan, doet zich hoofdzakelijk voor in 
probleembuurten, uitgaansgebieden en stadscentra. 
Een concentratie van problemen in buurten is volgens 
Politic 2000 sterk afhankelijk van de economische 
groei. Bij hoge groei worden de verstedelijking en 
individualisering belangrijke drijvende factoren 
geacht, bij lage groei de grotere aantallen bestaanson-
zekere huishoudens en het toenemend aantal niet-
Nederlanders. Tenzij de leefomgeving van probleem-
buurten verbetert 4, wordt een toename van 
buurtoverlast verwacht, bij hoge economische groei 
met dertien procent; bij geringe groei met 41%. De 
uitgaansoverlast daarentegen zou bij lage economische 
groei af kunnen nemen (met vier procent), doordat de 
dating van het aantal jongeren hier van grotere 
invloed is dan een te verwachten uitbreiding aan 
recreatiemogelijkheden. In het hoge groeiscenario zou 
van een stabilisering sprake zijn. 

Onder grote inbreuken op de openbare orde vat de 
studie protestacties en evenementen. De eerstge-
noemde zijn incidenteel van karakter. De oorzaken 
zijn veelal onzeker en de risico's hangen af van de 
manier waarop de overheid er mee omgaat. Wet 
signaleert de studie dat er zich een soort algemene 
`ont-ideologisering' voordoet maar stelt er tegenover 
dat er nieuwe ideologieen kunnen ontstaan. Nochtans 
wordt verwacht dat een dalend aantal jongeren de 
protestacties en ordeverstoringen bij evenementen zal 
remmen. 5  Voor kleine en grote overlast kon geen 
gebruik gemaakt worden van cijfermatige trends. 
Noch in slachtofferenquetes noch in CBS-cijfers wordt 
een onderscheid gehanteerd naar soort overlast. 

Nieuw in het McKinsey-onderzoek is het grote 
belang dat de onderzoekers toekennen aan de 
toekomst van wat door hen 'minder zichtbare vormen 
van onveiligheid' wordt genoemd. Hieronder worden 
drie brede soms verweven categorieen misdrijven 
gevat: fraude tegen de maatschappij, illegale econo-
mische manipulatie en georganiseerde misdaad. Bij 
fraude tegen de maatschappij gaat het naast belasting-
en sociale zekerheidsfraude om zaken als milieucrimi-
naliteit en fraude met (EG-)subsidies. Illegale econo-
mische manipulatie omvat computercriminaliteit en 
bedrijfsmatige oplichting als beurshandel met 
voorkennis. De georganiseerde misdaad betreft de 
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internationale drugs- en wapenhandel. Voor deze 
categorieen worth een sterke groei verwacht. Vanwege 
de belangen die er mee zijn gemoeid, bestaat 
bovendien een risico van corruptie. Aileen voor de 
handel in verdovende middelen maakt de economische 
groei verschil uit. In het 'Inc groei'-scenario wordt 
een vrij forse stijging met 25% voorzien, omdat meer 
mensen vanwege de hogere werkloosheid niet in de 
maatschappij zijn ingebed. In het `hoge groei'-scenario 
wordt de groei uitsluitend veroorzaakt door de vraag 
naar drugs uit omringende landen (met 5%). In dit 
deel over minder zichtbare vormen van veiligheid 
bestaat een groot gebrek aan betrouwbare cijfers. 

Conclusies 

Het geheel overziend hebben de opstellers van het 
McKinsey-rapport in hun analyses getracht recht te 
doen aan de complexiteit van het verschijnsel crimina-
liteit. In afwijking van vroegere studies blijven de 
analyses niet beperkt tot de traditionele (commune) 
criminaliteit. 

Ondanks onzekerheid over de determinanten van 
criminalitcit neemt Politic 2000 twee economische 
scenario's tot uitgangspunt. Vervolgens worden aan 
deze scenario's demografische en maatschappelijke 
ontwikkelingen gekoppeld over de te verwachten 
werkloosheid, het aantal bestaansonzekere 
huishoudens, het aantal werkende vrouwen en het 
aantal niet-Nederlanders. Deze kunnen via drie 
aangrijpingspunten op de criminaliteit uitwerken, 
namelijk de potentiele daders, de slachtoffers en de 
omgevingsfactoren. De economische factor heeft zo 
het primaat en de demografische en maatschappelijke 
ontwikkelingen werken door op de criminaliteit en 
veiligheid voor zover ze met een hoge of lage econo-
mische groei verband houden. 

Zonder dat de opstellers van het rapport veel 
aandacht aan de benadering besteden, vertoont de 
analyse gelijkenis met de routine activity approach, in 
Nederland bekend als de gelegenheidstheorie. Deze 
theorie verklaart het plaatsvinden van criminaliteit uit 
de combinatie van aanwezigheid van een mogelijke 
dader, een beschikbaar object en een ontoereikende 
bescherming. Twaalf vormen van criminaliteit of 
veiligheid worden onderscheiden. Deze worden apart 

74 	Justitiole verkenningen, jrg. 20, nr.8, 1994 



in een schema geplaatst, met de drie dimensies, de 
potentiele dadergroep, de slachtoffers en de — onveilig-
heidsbevorderende — omgeving en de drijvende 
factoren per dimensie. 6  

De algemene veronderstelling dat een gunstige 
economische ontwikkeling een positieve uitwerking 
heeft op de veiligheid en criminaliteit is omstreden. Zo 
is volgens Van Dijk (1992) criminaliteit veeleer een 
welvaartsverschijnsel, waarbij vooral culturele 
factoren in het geding zijn. Zijns inziens zal bij een 
groeiende economie de commune criminaliteit niet 
dalen. Ook Rosenthal (1992) vindt het onderzoek 
sterk gebaseerd op economische en demografische 
veronderstellingen. Een terugblik lijkt deze visie te 
ondersteunen: tussen 1970 en 1980 groeide de 
Nederlandse economie in reele termen met 30%. In 
deze periode nam de ongelijkheid af. Desalniettemin 
nam het aantal ter kennis van de politie gekomen 
misdrijven toe van 226.000 naar 623.000. 7  

Belangrijke punten van kritiek betreffen de 
gebruikte informatie en de wijze waarop deze bij het 
opstellen van de prognoses is gebruikt. De informatie 
bestaat in hoofdzaak uit bestaande gegevens ontleend 
aan de slachtofferenquetes van het CBS en de politie-
cijfers. De kwaliteit van dit empirisch basismateriaal 
waaruit McKinsey naar de toekomst extrapoleert 
vormt een groot probleem. Politiecijfers over de 
ontwikkeling van misdrijven als winkeldiefstal en 
mishandeling zijn zeker gebrekkige indicatoren van 
deze vormen van criminaliteit. In het deel over 
'minder zichtbare vormen van veiligheid' leiden de 
lacunes ook tot weinig verhelderende voorspellingen. 
De Politiemonitor biedt in de nabije toekomst te 
zamen met een geautomatiseerde politieregistratie 
wellicht betere mogelijkheden. 

De prognoses zijn veelal gebaseerd op teamanalyse. 
Hiermee steunen de voorspellingen in belangrijke 
mate op de opinies van experts uit politiekring, het 
bestuur en bedrijfsleven. Het blijft onduidelijk of de 
individuele expert in zijn oordeel consistent was en of 
verschillende deskundigen een eensluidende mening 
hadden. Van Harmeren en Van den Hul (1992) 
noemden dit gebruik van teamanalyse eerder terecht 
een wat wankele basis. 

In hoeverre heeft de aanpak tot juiste voorspel-
lingen geleid? De gegevens die tot nu toe beschikbaar 
zijn, bieden weinig steun voor de verwachte ontwikke- 
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lingen, vooral als in aanmerking wordt genomen dat 
in 1991 en 1992 sprake is van een lage economische 
groei (respectievelijk 2,1% en 1,4%). Het blijft echter 
een open vraag of dit aan de keuze en waardering van 
de diverse determinanten, aan de gebrekkige basisge-
gevens, dan wel aan een intensivering van beleid (van 
de aanpak van straatroof bij voorbeeld) moet worden 
toegeschreven. 

Sociaal-culturele factoren 

Floe nu verder met scenario's voor criminaliteit en 
veiligheid? Het voorafgaande biedt een goede 
mogelijkheid bier tot slot in te gaan op twee centrale 
vragen voor dit soort scenario's, zonder overigens de 
pretentie deze in dit bestek bevredigend te beant-
woorden. Ten eerste de vraag naar de onderscheiden 
variabelen. Het ontbreken van sociaal-culturele varia-
belen als onderscheidend kenmerk voor de scenario's 
is onbevredigend, niet in de laatste plaats vanwege de 
geringe voorspellende waarde van de McKinsey-
scenario's. De eerste vraag is dan: welke sociaal-
culturele factoren komen in aanmerking, gegeven de 
grote onzekerheid over maatschappelijke achter-
gronden en het gebrek aan een verklarend model voor 
de diverse vormen van criminaliteit en veiligheid? En 
de tweede: in hoeverre is kwantificering mogelijk? 

De complexiteit van deze vragen laat zich illustreren 
aan de hand van het recente Sociaal en Cultured 
Rapport 1994 (SCP, 1994). GeInspireerd door de 
scenario's van het Centraal Planbureau in Scanning 
the future en hun toepassing op de Nederlandse 
situatie in Nederland in drievoud (Centraal Planbureau 
1992) ontwikkelde het Sociaal en Culturedl 
Planbureau (SCP) toekomstscenario's voor de 
Nederlandse samenleving tot het jaar 2010. Ook het 
Sociaal en Cultured Rapport 1994 ziet weinig heil in 
het schetsen van een eenduidige toekomst. 
Ontwikkelingen in de ene sector maken uitsplitsingen 
in andere sectoren noodzakelijk. De hoogte van de 
arbeidsparticipatie wordt gezien als de belangrijkste 
factor voor de toekomstige sociaal-economische 
ontwikkeling. Er worden twee scenario's voor 
ontwikkeld: een participatievariant met een groei van 
de werkgelegenheid als in de periode 1983-1992, met 
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gemiddeld 1,3% per jaar, tegenover een lage groei-
variant zoals in de periode 1975-1984, een daling van 
de werkgelegenheid in arbeidsjaren van 0,6 % per jaar. 
Deze varianten worden gekwantificeerd en gerelateerd 
aan ontwikkelingen in de sociale zekerheid. 8  

Daarnaast is gepoogd is om een tweetal sociaal-
culturele ontwikkelingen in de toekomstvisies te 
betrekken: de factor individualisering die zich lastig 
laat indiceren en operationaliseren en een beperkte 
betekenis krijgt (individualisering in de sfeer van 
primaire relaties) en de factor immigratie en totstand-
koming van een multi-etnische samenleving. Het 
laatste is opgevat als een ontwikkeling met sociaal-
culturele gevolgen. 

Verwacht wordt, overigens zonder uitgebreide 
`bewijsvoering', dat beide ontwikkelingen voor de 
nabije toekomst onomkeerbaar zijn. 9  Dit heeft tot 
gevolg dat juist culturele factoren die in recente 
analyses van het `criminaliteitsvraagstuk' de nadruk 
krijgen (het normbesef, de geringere zeggingskracht 
van traditionele waarden en sociale verbanden), niet 
in uiteenlopende scenario's zijn betrokken. Variabele 
ontwikkelingen worden vooral gezien op het sociaal-
economisch terrein, vooral op het vlak van de 
verdeling van welvaart en maatschappelijke gevolgen 
op het gebied van arbeid en sociale zekerheid. Voor 
de toekomstige criminaliteit en veiligheid mondt dit 
uit in twee contrasterende kwalitatieve scenario's: een 
polarisatie- en een integratiescenario. In een polarisa-
tiescenario zou de ongelijkheid in de samenleving 
sterk toenemen. De verdeling van arbeid en inkomen 
zou, meer dan thans, aan de markt worden overge-
laten. Een verharding van het sociale klimaat zou zich 
onder meer uiten in een repressiever strafrecht. 

In het integratiescenario gaat de ontwikkeling in de 
richting van de participatievariant met een welvaarts-
vaste koppeling van de lonen en uitkeringen en met 
weinig maatschappelijke steun voor denivellering van 
de inkomens. Op strafrechtelijk terrein hebben vooral 
preventie en resocialisatie aandacht. 

Verschillen worden vooral verwacht op het gebied 
van de ernstiger vormen van lokale criminaliteit. De 
scenario's beschrijven op een algemeen niveau impli-
caties voor verschillende vormen van criminaliteit en 
veiligheid (zie hiervoor het SCP, 1994), maar houden 
in hun keuze van de variabelen en ook omdat ze 
kwalitatief zijn, een vrijblijvend karakter. 
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Ten slotte enige opmerkingen over een recente 
studie van Felson (1993) waarin een aanzet voor 
scenario's op het gebied van criminaliteit en veiligheid 
wordt gegeven. Felson combineert daarin de gelegen-
heidstheorie, zoals gezegd verwant aan de analyse die 
McKinsey uitvoerde, met een benadering via bredere 
sociale indicatoren, zoals in het Sociaal en Cultured 
Rapport zijn behandeld. 

In de gelegenheidstheorie wordt de criminaliteit 
verklaard uit de nogal pragmatische combinatie van 
factoren van mogelijke dader, beschikbaar object en 
ontoereikende bewaking. Door deze drie elementen te 
plaatsen in een bredere context van sociale indica-
toren ontstaat een aantrekkelijk conceptueel kader 
voor de relatie tussen sociaal-culturele ontwikkelingen 
en de toekomstige criminaliteit en veiligheid. Edson 
maakt onderscheid naar tien onderwerpen waarbinnen 
hij — kennelijk nog op voorhand — steeds drie belang-
rijke indicatoren noemt. De gebieden zijn: bevolking 
en gezin, gezondheid en voeding, huisvesting en 
omgeving, vervoer, opleiding, werk, sociale zekerheid 
en bijstand, inkomen, prod uktiviteit en consumptie, 
sociale participatie, cultuur, recreatie en tijdsbc-
steding. Zijn onderzoekprogramma behelst deze 
onderwerpen en indicatoren systematisch te beoor-
delen op hun effect op de criminaliteit, onderscheiden 
naar de aangrijpingspunten van daders, objecten en 
bewakers. In het domein van bevolking en gezin bij 
voorbeeld zijn drie indicatoren relevant: eenouderge-
zinnen, de omvang van de bevolking in de leeftijd van 
10-29 jaar en het aantal vrouwen met jonge kinderen 
thuis. Een groter aantal eenoudergezinnen verwijst 
naar een geringer toezicht; de omvang van de 
bevolking in de leeftijd van 10-29 jaar verhoudt zich 
tot het aantal daders en objecten. De derde indicator, 
het aantal vrouwen dat thuis verblijft met jonge 
kinderen, heeft betrekking op een groep met geringere 
slachtofferkans. 

Felson probeert nu op alle gebieden gegevens op het 
spoor te komen, om vervolgens modellen te ontwik-
kelen voor de samenhang van de verschillende indica-
toren en specifieke vormen van criminaliteit en crimi-
naliteittrends. Op deze wijze zou een kwantificering 
mogelijk zijn. 

Ook zo lang de sociale indicatoren nog niet geheel 
bevredigend gedefinieerd zijn, zou Felson's benadering 
er al toe kunnen dienen om ontwikkelingen op een 
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meer systematische manier te onderzoeken. Een niet 
gering struikelblok voor deze onderneming is dan 
overigens gemakshalve maar even buiten beschouwing 
gelaten: de beschikbaarheid van betrouwbaar en 
valide basismateriaal. 

Noten 

' Verkeersveiligheid blijft hier 
verder buiten beschouwing. 

Een grote betrokkenheid bij de 
criminaliteitsproblematiek blijkt 
uit de volgende voorbeelden. 
— Ondanks het feit dat mensen 
over een reeks van jaren de crimi-
naliteit zien toenemen, zijn ze niet 
geneigd dit verschijnsel te accep-
teren als jets wat erbij hoort 
(Sociaal Cultureel Rapport 1994, 
§10.2). Voor zo'n acht op de tien 
mensen blijft de misdaad een echt 
probleem. 
— Wordt er gevraagd een aantal 
maatschappelijke problemen te 
ordenen naar belangrijkheid, dan 
krijgt de bezorgdheid over crimi-
naliteit en veiligheid een steeds 
hogere plaats (ibid.). Opvallend is 
de grote toename in betrok-
kenheid bij het probleem van 
veiligheid ten opzichte van andere 
maatschappelijke problemen. 
' Vooral straatroof die met geweld 
gepaard gaat. 

Bij voorbeeld afhankelijk van of 
de doelstellingen van het sociale-
vernieuwingsbeleid worden 
gerealiseerd. 

Bij hoge groei wordt een 
aanmerkelijke dating van subcul-
tureel en ideeel protest verwacht 
(met respectievelijk 17% en 15%), 
en een lichte toename van 
protesten van belangengroepen, 
bij voorbeeld naar aanleiding van 
het korten op subsidies en 
etnische spanningen (6% en 10%). 
In het gage groei'-scenario wordt 
vanwege meer economisch 
gemotiveerde protesten en 

etnische spanningen een 
sterke toename verwacht 
(respectievelijk met 24% en 
58%). 
6  Er is sprake van drijvende 
factoren, die positief of 
negatief kunnen uitvallen. 
Ter illustratie volgt een 
aantal voorbeelden van 
drijvende factoren in geval 
van kleine criminaliteit. 
Daders: 
— het aantal jongeren en 
niet-Nederlandse jongeren 
— het aantal werklozen 
— het aantal bestaanson-
zekere huishoudens 
— het aantal hard-drugge-
bruikers. 
De effecten van potentiele 
daders zijn groter dan die 
van slachtoffers/gelegenheid 
en omgeving. Effecten van 
potentiele slachtoffers zijn: 
— aantal huishoudens 
— aantal diefstalgevoelige 
goederen. 
Effecten van omgeving zijn: 
— het aantal inwoners in 
gemeenten met meer dan 
50.000 inwoners 
— het niveau van beveiliging 
— het aantal werkende 
vrouwen. 
' De aantallen betreffen 
misdrijven tegen het 
Wetboek van Strafrecht. 

Daarnaast is een kwali-
tatief beeld van de arbeids-
markt geschetst voor afzon-
derlijke categorie&I van de 
bevolking. Het beeld van een 
gentegreerde markt die 
wordt gekenmerkt door een 
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grote flexibiliteit en een hoge 
kwaliteit van de arbeid, wordt 
gecontrasteerd met dat van een 
gepolariseerde markt, een 
tweedeling van de arbeidsmarkt in 
een deel voor werknemers met 
hoge kwalificaties, die goed 
worden betaald en verzekerd zijn 
en een deel waarop starters, 
laagopgeleide allochtonen en 
vrouwen zijn aangewezen. 
9  De vraag rees of de sociaal 
culturele factor als een eflogene 
factor naast de naast 
demografische en economische 
ontwikkelingen kon worden 
beschouwd. Er is geen sprake van 
&en factor, maar van een veelheid 
aan maatschappelijke processen. 
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Een half tot vijf jaar 

Een alternatief scenario voor het gevangenis-
wezen 

mr. P.G. Wiewel* 

Inleiding 

Het kabinetsbeleid is vanaf het begin van de jaren 
tachtig gericht op de toename van cellen ter 
bestrijding van criminaliteit. Vooralsnog heeft de 
uitbreiding van de celcapaciteit slechts geleid tot 
verdere toeneming van de vraag. Wil de regering af 
van dit Vweilen met open kronen' dan moet worden 
nagegaan of fixatie van de capaciteit (beperking 
aanbod) kan leiden tot een noodgedwongen 
aanpassing van de behoefte (vraag). Daarnaast kan 
onderzocht worden of het zinvol en haalbaar is om 
aan de vraagzijde op structurele wijze beperkingen 
aan te brengen, met name door een inhoudelijke straf-
rechtshervorming. Dat zou tevens kunnen leiden tot 
lotsverbetering van de gedetineerden. 

De voorstellen die hieronder worden gepresenteerd 
culmineren in een alternatief scenario.' De suggesties 
die dit scenario bevat, beogen de gevangenisstraf te 
begrenzen zodat het aantal gedetineerden en detentie-
jaren kan worden teruggedrongen. Geen der 
suggesties zijn oorspronkelijk of nieuw. Wel meen ik 
dat een nieuw perspectief kan ontstaan door ze in 
samenhang te presenteren. 

Tendensen in het huidige beleid 

`Zoals gezegd komt de toename van de benodigde 
capaciteit vooral voort uit de stijging van de crimina-
liteit, waarbij vooral de stijging van de ernstige 
vormen van criminaliteit in het oog springt. (...) het 

* De auteur is universitair docent strafrecht aan het 
Seminarium Van Hamel van de Universiteit van Amsterdam 
en voorzitter van de Coornhert-Liga. 
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kabinet (heeft) besloten om de capaciteit van de justi-
tiele inrichtingen binnen twee jaar uit te breiden. Met 
verdere uitbreiding na 1996 moet uitdrukkelijk 
rekening worden gehouden. Met de uitbreiding komt 
de detentiecapaciteit op een gemiddeld Europees peil 
te liggen', aldus de minister van Justitie 
(Justitiebegroting 1994, pp. 36-37). De toename in de 
behoefte aan celruimte is mede het resultaat van 
gewenst beleid, voortvloeiend onder meer uit de nota 
Samenleving en criminatheit van 1985, waarin meer 
inspanningen in het vooruitzicht worden gesteld om 
de criminaliteit aan te pakken (Jaarverslag, 1991, p. 
17). 

De regering gelooft in strafrecht bij bestrijding van 
maatschappelijke problemen zoals onder meer crimi-
naliteit. Daarnaast doet de verwijzing naar het 
Europese peil van celruimte vermoeden dat de intensi-
vering van de strafrechtelijke handhaving ideologisch 
bepaald is. Het in september 1993 uitgesproken 
vermoeden dat na 1996 rekening gehouden moet 
worden met verdere capaciteitsuitbreiding, is in 
hetzelfde parlementaire jaar bevestigd. In de eerste 
plaats door in het bouwplan Cap 96 de extra bevei-
ligde inrichting te Lelystad met hooguit 24 cellen te 
vervangen door een gewone inrichting met 252 cellen. 
Vervolgens heeft het departement nieuwe prognoses 
opgesteld, waaruit de noodzaak zou blijken van meer 
cellen boven de in 1996 te realiseren celruimte van 
12.200. In het regeerakkoord van het kabinet Kok 
wordt de mogelijkheid van extra nieuwbouw geopend. 

De expansie werkt door binnen de inrichtingen. In 
de beleidsnota Werkzame detentie wordt het einde van 
het resocialisatiebeginsel aangekondigd, wordt de 
differentiatie van inrichtingen beeindigd en begint de 
tenuitvoerlegging van gevangenisstraf onder het motto 
sober doch humaan weer erg veel te lijken op shnpel 
opsluden (Wiewel, 1994). 

De rechtvaardiging van het expansiebeleid wordt 
gezocht in de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers. 
De geregistreerde misdrijven zijn in de periode 1980-
1993 schoksgewijs gegroeid van 695.993 naar 
1.267.000. Het ophelderingspercentage is gelijkmatig 
gedaald van 29 naar 19,2%. De stijging van de geregi-
streerde misdrijven heeft echter geen directe invloed 
op het aantal veroordelingen en de hoeveelheid 
opgelegde detentiejaren. Het aantal berechtingen is 
daarvoor over het afgelopen decennium te stabiel. 
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Evenals het geval is met het ophelderingspercentage 
lijkt de verwerkingscapaciteit van de parketten en de 
rechtbanken maatgevend voor de produktie. Daarbij 
valt op dat het aantal veroordelingen tot gevangenis-
straf eveneens stabiel blijft. De alternatieve sanctie, 
bedoeld ter vervanging van vrijheidsbeneming, komt 
maar zeer ten dele in de plaats van de (korte) 
vrijheidsstraf. 

Het aantal misdrijven waarvoor gedagvaard is, 
beliep in 1980 82.812 en in 1993 90.800. Ook is het 
aantal berechte zaken min of meer constant, vanaf 
1987 rond de 90.000. 2  Vanaf datzelfde jaar wordt in 
ruim 20% van de veroordelingen een geheel . of gedeel-
telijk onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf 
opgelegd. Dat is rond de 12% van de vervolgbare 
zaken (Jaarverslag 1993, P.  95). Het aantal onvoor-
waardelijk vrijheidsbenemende straffen in de periode 
1980-1993 ligt tussen de zestienduizend en negentien-
duizend per jaar. 3  

De toenemende behoefte aan celruimte wordt dus 
niet zozeer veroorzaakt door de groei in het aantal 
veroordelingen tot vrijheidsstraf, maar door de toege-
nomen duur van de opgelegde straffen. Het aantal 
korte straffen neemt namelijk af en het aantal lange 
straffen neemt toe (Beleidsnota, p. 45). Dat kan 
bijzonder snel oplopen: in 1992 was de gemiddelde 
duur van de opgelegde straffen zes maanden, in 1993 
was dat zeven maanden (Jaarverslag, 1993, p. 96). Een 
maand gemiddeld meer op zo'n negentienduizend 
veroordelingen vergt — uitgaande van de korting door 
vervroegde invrijheidstelling van een derde — aan extra 
capaciteit ruim duizend cellen. 

Het aantal alternatieve sancties ten slotte (nu: 
taakstraffen) zijn gestegen van vijfhonderd in 1983 tot 
12.900 in 1993. In theorie zou er een verband moeten 
bestaan tussen het aantal straffen `onbetaalde arbeid 
ten algemenen mate' en de vermindering van de 
vrijheidsbenemende straffen tot zes maanden. Dit 
verband lijkt slechts te bestaan door de afname van de 
gevangenisstraffen tot een maand. Daar staat 
overigens tegenover dat het aantal straffen van een tot 
twaalf maanden is toegenomen. De afname van het 
aantal zeer korte vrijheidsstraffen gaat overigens 
gepaard met een toename van taakstraffen van vijfen-
twintig procent. 

De afgelopen jaren is een ontwikkeling gaande 
waarin de afdoening buiten geding veld wint op de 
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afdoening in geding. Het aantal gedingen is de laatste 
vijf jaren stabiel evenals het aantal opgelegde 
vrijheidsbenemende straffen. De toename van de 
transacties, voeging ad informandum en taakstraffen, is 
het gevolg van de politiek gewenste terugdringing van 
het sepot. De Halt-projecten zijn van meet af aan als 
alternatief voor politiesepot bedoeld, en sinds 
Samenleving en criminaliteit is aan transactie een 
andere doelstelling gegeven: het moet worden ingezet 
voor de terugdringing van het aantal kale beleids-
sepots. 

In 1980 werden volgens het CBS 72.296 zaken door 
het openbaar ministerie zelfstandig afgedaan en 8.921 
zaken ter informatie gevoegd bij andere, aanhangig 
gemaakte strafzaken. Daarna is de voeging ad infor-
tnandum opgelopen tot 26.500 zaken in 1993. 
Belangrijker evenwel is de afdoening door middel van 
transactie na 1 mei 1983: in 1983 11.947, in 1984 
19.332 en in 1993 61.200. Het aantal sepots door het 
openbaar ministerie in 1993 beliep 63.100 (beleid 
32.400 en technisch 30.700). Hiermee is het door het 
openbaar ministerie zelfstandig afgedane strafzaken 
enorm gegroeid. 

De verlenging van de duur van de 
gevangenisstraffen lijkt niet in verband te staan met 
de ontwikkeling in de afdoening van andere straf-
zaken. In zaken waarin altijd werd gestraft, wordt 
door de bank genomen harder gestraft en in de zaken 
die voorheen niet werden bestraft, wordt gereageerd 
met een minder confronterende sanctie: de geldboete — 
die overigens heel hard kan aankomen — en de 
taakstraf. 

Naast de in- en extensivering van het strafrecht is 
sprake van punitivering van de samenleving. De 
administratieve boeten, stratkortingen, ambtshalve 
verhoging van heffingen zijn aan de orde van de dag 
in het verkeer tussen overheid en burger en in het 
verkeer tussen de geprivatiseerde organisaties belast 
met publieke of algemene taken en de burgers, zoals 
sociale zekerheid, belastingen, verkeer, openbaar 
vervoer, enzovoort. In de meeste regelingen is over 
samenloop van sancties niets bepaald. Ook in de 
rechtspraak van de Hoge Raad wordt geen beletsel 
opgeworpen voor samenloop van administratieve of 
andere sancties enerzijds en vervolging en strafop-
legging anderzijds, zolang geen wettelijke belemmering 
is aangebracht (NJ 1991, 402 en NJ 1991, 728). 
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Ten slotte enige gegevens over de verwerkingscapa-
citeit van de gerechten. Zonder uitbreiding van de 
verwerkingcapaciteit zal het aantal te berechten zaken 
niet toenemen. De tendens bestaat om meer zaken 
buiten geding afdoen en om vrijheidsbenemende 
straffen van langere duur op te leggen. Het aantal bij 

• de parketten ingeschreven misdrijfzaken is niet syste-
matisch geregistreerd. In 1990 werden ongeveer 
270.000 zaken ingeschreven, in 1992 rond de 280.000 
(Jaarverslag, 1992, P.  53). Dat is bijna veertigduizend 
zaken meer dan het in dat jaar opgehelderde 
misdrijven (doorloopsnelheid bij politie). Met het oog 
op de mogelijkheden van politietransactie voor 
misdrijven met de daar noodzakelijkerwijs aan gekop-
pelde grotere vrijheid tot sepot, sepot na schadebe-
middeling a la Wet Terwee door de politie, alsmede 
na dading op het politiebureau zal het aantal naar het 
parket in te zenden misdrijven afnemen. Slechts indien 
een substantiele uitbreiding van het aantal executieve 
politiemensen wordt gerealiseerd zal het ophelderings-
percentage stijgen bij gelijkblijvende criminaliteit en 
zal het aantal zaken dat wordt ingeschreven op de 
parketten kunnen groeien. Te verwachten is echter dat 
de groei in zaken achter zal blijven bij het aandeel dat 
door de politie — onder verantwoordelijkheid van het 
openbaar ministerie — zelfstandig zal worden 
afgedaan. 

De conclusie luidt dat enerzijds de celcapaciteit 
verder zal toenemen terwijl anderzijds het aantal aan 
de rechter voor te leggen zaken constant blijft. Het 
aantal vrijheidstraffen zal dan ook naar alle 
waarschijnlijkheid niet stijgen. Wel zal er ruimte 
blijven bestaan om nog langere straffen op te leggen. 

Een alternatief scenario 

Uitgangspunten 

In een rechtsstaat is de rechtvaardiging voor het 
opleggen van straf gelegen in de persoonlijke schuld 
van de delinquent ter zake van de vastgestelde 
normschending. De ernst van het feit in concreto geeft 
de bovengrens aan de op te leggen straf (Enschede, 
1990). Slechts in het ergst denkbare geval kan de 
rechter tot oplegging van de maximum straf overgaan. 
Bijkomende strafdoelen, zoals generale en speciale 
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preventie, hebben slechts een beperkte betekenis. 
Enerzijds spelen ze een rol bij de beslissing tot 
(verdere) vervolging, anderzijds kunnen zij van 
invloed zijn op de strafmaat, verlichtend dan wel 
verzwarend, zij het dat ze nimmer de straf boven de 
genoemde bovengrens op basis van de ernst van het 
reit in het concrete geval kunnen uittillen. De essentie 
van deze vergeldingsgedachte is de maat voor de 
bestraffing. Binnen die grenzen dient bestraffing en 
tenuitvoerlegging zo doelmatig mogelijk te zijn. 

Uit deze gangbare benadering vloeit echter nog niet 
de noodzaak tot bestraffing voort. Slechts als voor de 
rechtsstaat essentiele rechtsgoederen in het geding zijn 
en niet langs andere weg de normschending in 
concreto adequaat kan worden teniet gedaan, is 
berechting en bestraffing toegelaten. 
Vrijheidsbeneming behoort gereserveerd te zijn voor 
de uitzonderlijk ernstige schending van vitale normen. 
Het idee dat lunge vrijheidsbenemende straffen nodig 
zijn voor de geloofwaardigheid van de strafrechtelijke 
handhaving van alle in de strafwetgeving beschermde 
normen, is dan ook onaanvaardbaar. 

Een alternatief scenario zou moeten uitgaan van de 
constatering dat de strafrechtstocpassing geen wezen-
lijke invloed heeft op de ontwikkeling van de crimina-
liteit(scijfers). Criminaliteit wordt door veel factoren 
veroorzaakt, waarbij met name de lecftijdsopbouw 
van de bevolking, alsmede de politieke en sociaal-
economische situatie van belang lijken. Effectieve 
criminaliteitsbestrijding zou in preventieve maatre-
gelen gezocht moeten worden. Daarom is het 
verstandig zo terughoudend mogelijk met het straf-
recht om te springen. 

Uitgaande van deze noties leidt een alternatief 
scenario tot iets anders dan het bouwen van meer 
cellen. Het veronderstelt dat in elke fase van de straf-
rechtsketeri veranderingen worden doorgevoerd. 
Strafbepalingen moeten kritisch worden beoordeeld 
op de noodzaak tot strafrechtelijke bescherming van 
het rechtsgoed en/of norm en op de maat van de straf-
dreiging, alsmede de effectiviteit van de strafrechte-
lijke bescherming. De activiteiten van de politic 
moeten meer gericht zijn op conflictoplossing dan op 
de produktie van processen-verbaal ten behoeve van 
de strafvervolging. Het vervolgingsbeleid moet selec-
tiever zijn ten aanzien van de vraag of zaken aan de 
strafrechter moeten worden voorgelegd. Indien 
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afdoende handhavingsmogelijkheden buiten het straf-
recht liggen, hebben die mogelijkheden de voorrang. 
Afdoening buiten geding door politie of openbaar 
ministerie genieten de voorkeur boven vervolging. 
Vervolgens moet het requireerbeleid worden 
aangepast. De onafhankelijke rechter zal minder 
moeten afgaan op de doelmatigheidsoverwegingen 
(opportuniteit) van het openbaar ministerie. Daarom 
is enig effect te verwachten van beleidswijzigingen met 
betrekking tot het openbaar nninisterie. Maar een 
doeltreffender weg is aanpassing van het sanctiestelsel. 

Sanctiestelsel 

De lichamelijke integriteit is het belangrijkste te 
beschermen rechtsgoed. Iedereen zal het hier wel mee 
eens zijn. Voor inbreuken op dat belang is vrijheidsbe-
neming als reactie te rechtvaardigen. Slechts waar het 
ernstigste vergrijp heeft plaatsgevonden, mag de 
zwaarste sanctie worden toegepast. Hieraan kan de 
conclusie verbonden worden dat gevangenisstraf 
slechts open staat voor delicten waarbij geweld werd 
gebruikt (of met geweld werd gedreigd). Dood of 
zwaar lichamelijk letsel geldt daarbij als een strafver-
,zwarende omstandigheid. 

Voor de lichtste strafbare feiten, dat wil zeggen 
overtredingen en misdrijven waarvoor in de huidige 
wetgeving een strafdreiging geldt van een geldboete 
van de eerste categorie, blijft uitsluitend een geldboete 
openstaan. Alle overige strafbare feiten kunnen 
worden bestraft met een geldboete dan wel een 
taakstraf, of beide. Wit een geldboete re6e betekenis 
hebben dan moet zij betaalbaar zijn en toch gewicht 
hebben. Het lijkt daarom aan te bevelen om het 
zogenaamde dagboetestelsel hiervoor te introduceren. 
Om de afdoening buiten geding in de eerste fase van 
opsporing mogelijk te houden (politietransactie, Lex 
Mulder) is het verstandig de bedragen tot vijfhonderd 
gulden nominaal te houden en pas daarboven met een 
— naar het inkomen — gewogen boete-vaststelling te 
werken. Doordat de taakstraf naast de geldboete het 
enige sanctie-alternatief is, zal het alternatieve 
karakter ervan verdwijnen en als een volwaardige 
straf bezien gaan worden. 

De Overleg- en adviescommissie Alternatieve 
Sancties doet in haar rapport van februari 1991 het 
voorstel om een nieuw type straf te introduceren: de 
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vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende 
maatregelen kunnen slechts een rol spelen in de deten-
tiefasering: de geleidelijke afbouw van gevangenschap 
naar volledige vrijheid. Voorstelbaar is wel dat bij de 
mime omschrijving van de taakstraffen elementen van 
vrijheidsbeperking zitten. Daarbij gaat het uitdruk-
kelijk niet om elektronisch huisarrest, omdat dit 
slechts betrekking heeft op een alternatieve plaats 
waar de vrijheidsbeneming ten uitvoer wordt gelegd. 

Wil de taakstraf kwalitatief en kwantitatief uit de 
veil k omen dan moet de belangrijkste hindernis 
worden weggenomen: het verbod op arbeid die 
normalerwijs in loondienst kan worden verricht. Deze 
beperking houdt verband met de concurrentiepositie 
van bedrijven. Veel gemeenschapstaken worden nu 
niet of slechts met (te) weinig mensen verricht: groen-
aanleg, natuurbeheer, schoonmaak, stadsbeheer, 
catering voor overheidsdiensten, ondersteuning in 
bejaarden- en ziekenzorg, al dat werk blijft liggen. De 
overheid zou er goed aan doen hier de omgekeerde 
weg van de privatisering in te slaan: door dat soort 
arbeid te monopoliseren kan zij banen creeren voor 
werklozen, gehandicapten, asielzoekers en andere 
moeilijk bemiddelbare arbeidskrachten, terwij1 
bovendien binnen die kaders ruimte voor taakstraffen 
kan worden gemaakt. Met die kanttekening dat bij 
achterwege blijven van betaling en bij gebreke van 
verhaal, dan wel bij niet-uitvoering van de taakstraf, 
vervangende hechtenis mogelijk blijft. 

De duur van de vrijheidsbeneming 

Het op zinvolle wijze executeren van kortlopende 
straffen is niet goed mogelijk. In vrijwel alle landen 
worden pogingen ondernomen om de tenuitvoer-
legging van dit type straffen te beperken. De oplossing 
is eenvoudig, alle gevangenisstraffen tot zes maanden 
zijn per definitie voorwaardelijk opgelegd. De tenuit-
voerlegging kan slechts plaatsvinden, indien de som 
van de voorwaardelijke veroordelingen waarvan de 
tenuitvoerlegging wordt gevorderd, de zes maanden 
overstijgt. Het gevolg is dat de minimum duur van het 
verblijf in de penitentiaire inrichting altijd zes 
maanden zal zijn. 

Een vrijheidsbeneming van meer dan viff jaar is 
zinledig en dient zoveel mogelijk vermeden te worden. 
Na ommekomst van vijf jaren detentie zal doorgaans 
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in het bewustzijn van de gedetineerde geen relatie 
meer worden gelegd tussen het strafbare feit en de 
detentiesituatie (Aletrino, 1906; Baan, 1957). Rijksen 
pleit op diverse gronden eveneens voor beperking van 
de duur van vrijheidsbenerning tot ten hoogste vijf 
jaar (Rijksen, 1967, P.  142). In het verlengde hiervan 
stelt Verpalen in Druk en tegendruk voor om bij 
straffen van vijf jaar of meer na vijf jaar de verdere 
tenuitvoerlegging elk jaar te heroverwegen (Verpalen, 
1994, p. 78). Deze systematische heroverweging kan 
op verschillende wijze vorm krijgen, te denken valt 
aan de executierechter, gratie, vervroegde dan wel 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

De maximale duur van gevangenisstraf blijft in 
beginsel beperkt tot vijf jaar. Bij handhaving van het 
huidige stelsel van vervroegde invrijheidstelling na het 
uitzitten van twee derde van de straf is de maximaal 
op de leggen straf derhalve zeven jaar en zes 
maanden. De rechter krijgt de bevoegdheid om meer 
op te leggen in de gevallen waarin het feit de dood ten 
gevolge heeft gehad en geen tbs is opgelegd. De 
rechter moet het opleggen van het meerdere specifiek 
motiveren. Na ommekomst van de eerste vijf jaar 
vrijheidsbeneming dient jaarlijks de voortzetting van 
de tenuitvoerlegging gevorderd te worden bij de 
penitentiaire kamer van het gerechtshof te Arnhem. 
Bij de beoordeling van de noodzaak tot verdere 
tenuitvoerlegging is het hof gebonden aan de reden- 
geving, die de veroordelende rechter heeft gegeven aan 
de zeer lange strafduur. 

Voor de tenuitvoerlegging van meer straffen kan de 
bestaande cumulatie-regeling voor de vervroegde 
invrijheidstelling gehandhaafd blijven (art. 15, vierde 
lid Sr.). Ook voor deze groep geldt vanaf vijf jaar de 
jaarlijkse heroverweging. Aangezien hier de 
motivering voor een zeer lange straf niet door de 
rechter is gegeven, heeft het hof bij de beslissing over 
de verdere tenuitvoerlegging meer armslag. 

Zolang een regeling als deze niet tot stand is 
gebracht, kan de regering met ambtshalve gratie een 
goed vergelijkbare situatie creeren. Het gaat dan — in 
de termen van Van Ruller en Vos — om individuele 
gratie in dienst van gerechtigheid, immers de werking 
van de strafwet wordt te zwaar geacht (Van Ruller en 
Vos, 1994). Weliswaar heeft dit voorstel een element 
van collectieve gratiering, maar het collectieve zit 
slechts in het ambtshalve onderzoek ernaar voor 
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iedereen, die vijf jaar of langer van zijn vrijheid is 
beroofd; de beslissing blijft individueel. 

De toepassing van voorlopige hechtenis zal ten 
gevolge van bovenstaande aanpassingen drastisch 
teruglopen. Voor veel strafbare feiten zal geen gevan-
genisstraf meer openstaan. Voor een aantal minder 
ernstige geweldsdelicten zal geen onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf worden opgelegd. In die gevallen zal dit 
dwangmiddel niet kunnen worden toegepast. Wel zal 
aanhouding en inverzekeringstelling tot de toe te 
passen dwangmiddelen blijven behoren. 

Het regime 

Het hoge recidivecijfer worth wel gebruikt ter recht-
vaardiging van afschaffing van de regimesactiviteiten-
programma's en het verlaten van een brede resociali-
satiedoelstelling. Merkwaardig, want het hoge 
recidivecijfer geeft eerder aanleiding om te twijfelen 
aan het nut van vrijheidsbenemende straffen. De 
speciaal preventieve werking ervan, in de betekenis 
van geen terugval in criminaliteit na de tenuitvoer-
legging, is bijzonder gering. Dit legt op de overheid 
juist een bijzondere plicht om gedetineerden een 
steuntje in de rug te geven bij de terugkeer in de 
samenleving, zoals onder meer uit de European Prison 
Rules voortvloeit. 

Zoals al is aangegeven is het beter wanneer gedeti-
neerden voor een periode van tussen een half en vijf 
jaar worden ingesloten, op een klein aantal zeer 
langgestraften en recidivisten na (de terbeschikkingge-
stelden laat ik buiten beschouwing). De maximale 
termijn van vijf jaar is een overzichtelijke periode en 
naar vcrwachting zal voor hen een toekomstper-
spectief in stand blijven. Daardoor kan al vrij snel 
voor bijna alle gedetineerden begonnen worden met 
planning van de detentiefasering. Op papier zien de 
ideeen over sentence planning er goed uit, althans die 
in de Angelsaksische landen (Beenakkers, 1994). 

De Jong bepleit een type inrichting, een tussenhuis, 
dat het midden houdt tussen het huis van bewaring en 
een gevangenis waarin preventief gehechten deel 
kunnen nemen aan regimesactiviteiten (De Jong, 1994, 
p. 96). De auteur wil het huis van bewaring 
handhaven voor die categorie preventief gehechten, 
ten aanzien van wie de strafzaak nog alle aandacht 
van autoriteiten en verdediging vergt. Aangezien de 
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activiteiten rond het onderzoek van en de verdediging 
in de strafzaak slechts gedurende enkele maanden 
hoge intensiteit hebben, zijn de door hem aangevoerde 
gronden voor het tussenhuis voor mij overtuigend 
genoeg om het regime-activiteitenprogramma in alle 
inrichtingen in te voeren. Het onderscheid huis van 
bewaring-gevangenis kan zelfs helemaal vervallen. 
Zoals De Jong terecht opmerkt zijn in de huidige 
situatie de detentie-omstandigheden in een huis van 
bewaring aanmerkelijk slechter dan in een gewone 
gevangenis. Uiteraard zullen in elke penitentiaire 
inrichting verschillende afdelingen blijven bestaan. 
Naast de inkomstenafdeling zal voldoende tussen de 
onderscheiden categorieen gedetineerden kunnen 
worden gesplitst. Er is geen reden om de toegang tot 
activiteiten en faciliteiten op te schorten tot na het 
onherroepelijk worden van de veroordeling. Al tijdens 
de voorlopige hechtenis kunnen gedetineerden 
daaraan deelnemen. 

Opportuniteit van de vervolging 

Wanneer gevangenisstraf voor een groot aantal 
delicten geen toepasbare sanctie meer is, neemt de 
vrijheid voor afdoening buiten geding toe. Als van de 
dader een financieel offer dan wel een andere positieve 
inspanning wordt verlangd ten behoeve van gemeen-
schap of slachtoffer gaat het om een verplichting die 
niet noodzakelijkerwijs strafrechtelijk van aard is. De 
Wet administratiefrechtelijke handhaving van 
verkeersvoorschriften laat zien hoe vaag de grenzen 
zijn tussen strafrechtelijke en andere wijzen van 
handhaving. Een geschil tussen burgers onderling kan 
heel goed ontaarden in een strafbaar feit. De 
toevallige omstandigheid dat dit bij de politie op 
papier komt en wellicht nog wordt opgehelderd ook, 
rechtvaardigt niet de exclusiviteit van het strafrecht bij 
de afdoening. Genoegdoening tussen partijen 
onderling zal een indicatie behoren te zijn voor het 
achterwege laten van vervolging. Gaat het daarbij om 
een strafbaar feit waarvoor gevangenisstraf kan 
worden opgelegd, dan is niet de kwalificatie van het 
delict doorslaggevend, maar de concrete ernst van het 
feit. 
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Besparing 

De besparingen die het alternatieve scenario brengt, 
zijn moeilijk te becijferen. Zoals is aangegeven worden 
veroordelingen op grond van de Opiumwet, alsmede 
veroordelingen voor diefstallen, heling en fraude, 
uitgesloten van vrijheidsbeneming. Slechts voor 
diefstal met geweld danwel dreiging daarmee kan 
vrijheidsbeneming worden opgelegd. Het risico bestaat 
natuurlijk dat de rechterlijke macht een ruimere 
definitie van geweld zal gaan hanteren om toch tot 
gevangenisstraf te kunnen veroordelen. Ook verkeers-
delicten (rijden onder invloed!) waarbij geen 
slachtoffers te betreuren zijn, verdwijnen uit de gevan-
genisstatistiek. 

Hoeveel de besparing zal zijn door de resterende 
kort lopende vrijheidsstraffen slechts voorwaardelijk 
op te leggen is eveneens moeilijk te becijferen. Dit 
hangt af van de mate waarin deze straffen aan een en 
dezelfde persoon worden opgelegd. Het gevaar bestaat 
hierbij dat de rechter voor een feit onder vergelijkbare 
omstandigheden begaan hoger gaat straffen, zodat bij 
de tweede veroordeling de ondergrens van zes 
maanden zal zijn bereikt. 

De capaciteitsbehoefte voor het gevangeniswezen zal 
in ieder geval drastisch teruglopen. Het aantal strikte 
geweldsmisdrijven is immers vrij klein. Door veroor-
deelden op basis van de Opiumwet geen vrijheidsstraf 
op te leggen, wordt alleen al 20% op de huidige 
capaciteit bespaard. Het lijkt niet te optimistisch om 
de totale besparing te begroten op minimaal 30%. 
Naarmate de rechterlijke macht respectievelijk de 
administratie er in slaagt om het aantal personen dat 
!anger dan vijf jaar van vrijheid beroofd is, te 
beperken valt de besparing hoger uit. Het bouwpro-
gramma kan in ieder geval gestopt worden. In 
verband met de regimaire aspecten zal enige verbouw 
van bestaande inrichtingen, ook de nieuwe, wel 
noodzakelijk zijn. Daardoor kan de gemiddelde 
kostprijs per cel stijgen. De regimaire aanpassingen 
doen die kostprijs ook stijgen, hoewel dat effect in 
verband met overtollig geworden personeel niet groot 
zal zijn. De kosten voor Justitie nemen toe in de sfeer 
van de taakstraffen met bijbehorende bureaucratie en 
executierechter. Door de geringere kapitaalsinves-
tering vallen de totale kosten in ieder geval lager uit. 

92 	Justitiole verkenningen, jrg. 20, nr. 8, 1994 



Rechtsbescherming 

In het nieuwe strafstelsel is de behoefte aan rechts-
bescherming niet minder dan in het huidige. Kelk 
heeft onlangs nog eens gewezen op een lacune in de 
strafrechtelijke theorie, te weten het ontbreken van 
het leerstuk van de strafvermindering (Kelk, 1994). 
De wetenschap en de praktijk zullen van de door hem 
geboden inzichten gebruik moeten gaan maken. Voor 
alle denkbare sancties, of beter voor humane straftoe-
meting, is dit van groot belang. De tenuitvoerlegging 
van vrijheidsstraffen behoeft bepaald niet minder 
rechtsbescherming dan thans het geval is. De voorge-
nomen aanpassingen van het beklagrecht die in het 
wetsvoorstel van de Penitentiaire beginselenwet zijn 
opgenomen, kunnen worden ingetrokken. 

Daarnaast zal arbeid een belangrijke plaats in de 
tenuitvoerlegging moeten gaan innemen zonder dat dit 
tot gevolg heeft dat het regimesactiviteitenprogramma 
tot nul wordt gereduceerd, zoals de facto in 
Werkzame detentie wordt voorgeschreven. De activi-
teiten kunnen, na de eerste maanden van insluiting in 
het kader van de voorlopige hechtenis, het beste 
worden opgenomen in een Nederlandse variant van 
sentence planning. Voor zover het taakstraffen betreft 
is niet te verwachten dat de rechter die de straf oplegt, 
alle gevolgen van zo'n straf kan overzien. Meermalen 
is gepleit voor het instellen van een executierechter, 
juist voor de alternatieve straffen. De geldboete zal 
vanaf een bepaald minimum, bij voorbeeld 
vijfhonderd gulden, nadrukkelijk gekoppeld moeten 
worden aan de individuele koopkracht. Hiervoor kan 
het zogenaamde dagboetestelsel uitkomst bieden. 

Slot 

Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken die 
hun begrotingsruimte voor jets anders wensen aan te 
wenden dan burgers a raison van f 240 per dag voor 
langere tijd in de wachtkamer van de samenleving te 
plaatsen, hebben lef nodig. Hun voorgangers in het 
afgelopen anderhalf decennium hebben alle prioriteit 
gegeven aan boevenvangen, infrastructuur voor crimi-
naliteitsbestrijding in klassieke zin, wegnemen van 
belemmeringen van een bureaucratisch georganiseerde 
vervolging, en grimmige tenuitvoerlegging. Daarnaast 
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Nolen 

is oak gewerkt aan alternatieve straffen voor de 
kleinere zaken. In de wederopbouw van een humaan 
strafrecht komt het erop aan de succesvolle experi-
menten met betrekking tot de kleine zaken te gaan 
toepassen op de grate. Daarvoor is de fixatie van de 
gevangeniscapaciteit een eerste voorwaarde en dat kan 
vandaag met een pennestreek warden bewerkstelligd. 
lk heb bier een nadere invulling gegeven hoe het straf-
stelsel eruit zou kunnen gaan zien. Oak indien de 
beleidmakers dit scenario niet onderschrijven, zal de 
aanhoudende beperkte gevangeniscapaciteit dwingen 
tot het zoeken van alternatieve straffen. Zo is het oak 
met de taakstratTen gegaan. 

' Zinvolle en inspirerende 
aanzetten tot een andere 
benadering van gevangeniswezen 
en de behoeftc aan celruimte 
warden gegeven in de bundel 
Druk en tegendruk, Constructieve 
hijdragen aan de discussie over het 
cellentekort, welke tot stand is 
gekomen op initiatief van de 
werkgroep gevangeniswezen van 
de Coornhert-Liga, vereniging 
voor strafrechthervorming. 

Voor zover tendensen blijken uit 
cijfers zijn deze voornamelijk 
ontleend aan de jaarverslagen 
openbaar ministerie 1986 en 1993, 
en de CBS justitiele statistieken 
over 1980. De cijfers over de 
tussenliggende jaren zijn oak 
bekeken, maar doorgaans geven 
die het beeld van een min of meer 
gelijkmatig verlopen ontwik-
keling. 
' Het CBS geeft bier veel hogere 
cijfers dan de jaarverslagen 
openbaar ministerie en de nota 
Werkzame deten tie. Volgens het 
CBS liggen de geheel of gedeelte-
lijke vrijheidsbenemende straffen 
na 1990 op meer dan 19.000 per 
jaar. Verhagen komt over de 
periode tot 1987 tot aanzienlijk 
lagere aantallen (Verhagen 1994, 
p. 53). 

Literatuur 

94 	Justitiole verkenningen, jrg. 20, nr. 8, 1994 

Aletrino, A. 
Is celstral nog longer geoorloofd 
en gewenscht? 
Amsterdam/Leipzig, 1906 
Baan, P.A.H. 
Het gevaar roar psychische 
rnisvorming 
In: Pompe W.P.J. e.a. (red.), be 
Lange gevangenisstraf 
Assen, 1957 
Beenakkers, E.M.Th. 
Het plannen van detentie; een 
literatuurverkenning naar de 
'sentence planning' in een aantal 
Ian den 
WODC,'s-Gravenhage, 1994 
Beleidsnota 
Werkzarne detentie; beleidsnota 
roar het gevangeniswezen 
Bijlage handelingen Tweede 
Kamer, 1993-1994, 22 999, nr. 11; 
zie mijn bespreking van deze nota 
in: Sancties, 1994, pp. 8-20. 
Enschede, Ch.J. 
Beginselen van strafrecht 
7de druk, bewerkt door C.F. 
Piller en S.A.M. Stolwijk, 1990 
Jaarverslag 
Jaarverslag Openbaar Ministerie 
1993 



Jong, H.W. de 
In: Verpalen, M.J.M. (red.), Druk 
en tegendruk, Constructieve 
bijdragen aan de discussie over het 
cellentekort 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Justitiebegroting 
Justitiebegroting, MvT 
1994 
OCAS 
Alternatieve sancties, sancties met 
het oog op de toekomst 
's-Gravenhage, 1991 
Rijksen, R. 
Vij f jaar tot levenslang; langge-
straften in de gevangenis te Breda 
Utrecht, 1967 
Ruller, S. van, J. Vos 
In: Verpalen, M.J.M. (red.), Druk 
en tegendruk; constructieve 
bijdrage aan de discussie over het 
cellentekort 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Stolwijk, S.A.M. 
Voorarrest; kanttekeningen bij tien 

jaar toepassing van voorlopige 
hechtenis 
Arnhem, 1985 
Verhagen, J. 
Het Plaatje'; de ontwikkeling in de 
straftoemeting in de afgelopen 
jaren 
In: W. de Haan en R. Verpalen 
(red.), Bezeten van de bajes, 
Strafrechtelijke klimaat en gevan-
geniswezen in een zorgzaine 
samenleving 
Breda, 1989 
Verpalen, M.J.M. 
Aanpassing van vrijheidsstraffen 
In: Verpalen, M.J.M. (red.), Druk 
en tegendruk; constructieve 
bijdrage aan de discussie over het 
cellentekort 
Arnhem, 1994 
Wiewel P.G. 
Onwerkbare detentie 
Sancties, 1994, pp. 8-20 

Een half tot vijf jaar 95 



Het voordeel van de hink-

stap-sprong 

Scenario's voor een asielbeleid 

mr. drs. C.D. de Jong* 

Inleiding 

De hiernavolgende analyse probeert te laten zien dat 
zelfs voor een zo grillig beleidsterrein als het asiel-
beleid het ontwerpen van scenario's zinvol kan zijn. 
Daarbij gaat het niet zozeer om voorspellende 
scenario's met betrekking tot het aantal te verwachten 
asielzoekers: vanwege de vele onzekere factoren die in 
het spel zijn (etnische spanningen die plotseling 
uitbreken, nieuwe routes, nieuwe netwerken, 
enzovoort) zijn er nauwelijks onderzoekers die zich 
aan voorspellingen wagen. 

Het nut van scenario-denken op het gebied van het 
asielbeleid ligt vooral in het identificeren van 
verbanden. Indien beleidsmakers en politici zich goed 
bewust zijn van deze verbanden, kan dat hen ervoor 
behoeden te kiezen voor primaire, puur op een — 
meestal korte termijn — aspect gebaseerde beslissingen 
en wordt een meer integrale en daarmee op lange 
termijn meer doeltreffende aanpak mogelijk. 

Hoewel in het voorgaande steeds is gesproken van 
het `asielbeleid', gebruik ik deze term in het vervolg in 
ruime zin, zodat het betrekking heeft op het beleid ten 
aanzien van personen die in Nederland, anders dan 
om economische redenen, bescherming zoeken 
vanwege de algehele situatie in hun land van 
herkomst, hierna aangeduid als `beschermingzoe-
kenden'. Ik handhaaf de term `asielbeleid', omdat dit 
beleid zich in de praktijk al met de ruimere categoric 
`beschermingzoekenden` bezighoudt. Onder deze 
categoric vallen de asielzoekers, dat wil zeggen 
diegenen die bij de Nederlandse autoriteiten een 
verzoek indienen om te worden toegelaten tot 

* De auteur door het ministerie van Justitie gedetacheerd bij 
de Europese Commissie te Brussel. 
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Nederland als vluchteling in de zin van het Verdrag 
van Geneve van 1951. Daarnaast diegenen, die `tijde-
lijke bescherming' wensen, anders dan op basis van 
het Verdrag van Geneve. De invoering in Nederland 
van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf heeft 
ertoe geleid dat bij voorbeeld ingeval van massa-
vlucht als gevolg van burgeroorlogen of etnische 
spanningen betrokkenen niet noodzakelijkerwijze een 
asielverzoek behoeven te hebben ingediend om toch 
bescherming te verkrijgen. Voldoende is dat zij een 
(meer algemene) aanvraag om toelating hebben 
ingediend en dat de minister van oordeel is dat 
`gedwongen verwijdering naar het land van herkomst 
van bijzondere hardheid voor de vreemdeling zou zijn 
in verband met de algemene situatie aldaar' (artikel 
12b Vw.). 

Ten slotte schaar ik onder de categorie `bescher-
mingzoekenden` diegenen die zich illegaal in 
Nederland vestigen, omdat (zij ervan uitgaan dat) zij 
de bescherming, waarop zij menen recht te hebben, in 
juridische zin niet verkrijgen. Juridisch gezien is deze 
groep geheel verschillend van de voorgaande, maar 
het valt niet te ontkennen dat er vreemdelingen zijn 
die niet op economische gronden bescherming zoeken, 
maar wier persoonlijke appreciatie van de mate van 
veiligheid in het land van herkomst afwijkt van die 
van de Nederlandse autoriteiten. Aangezien het asiel-
beleid deze demarcatielijn bepaalt, acht ik het juist dat 
de beleidsimplicaties van het afwijzen van dit type 
verzoeken om toelating, dan wel van het afschrikken 
van het doen van deze verzoeken, worden meege-
nomen bij de ontwikkeling van scenario's voor een 
toekomstig asielbeleid. 

De ontwikkeling van scenario's vindt plaats op 
basis van de volgende drie feitelijke `opties': 
— gelijkblijvend of afnemend aantal beschermingzoe-
kenden; 
— geleidelijk toenemend aantal beschermingzoe-
kenden; 
— plotselinge massale toestroom van beschermingzoe-
kenden. 

De te ontwikkelen scenario's beschrijven voor elk 
van deze opties de daarbij behorende — nationale — 
juridische en beleidsmatige ontwikkelingen, de — 
eveneens nationale — organisatorische ontwikkelingen 
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en de ontwikkelingen op Europees niveau. In eerste 
instantie beschrijf ik een scenario van volgend, 
reactief beleid: dat wil zeggen een beleid dat reageert 
op de aantallen beschermingzoekenden van het 
moment. Een en ander mondt uit in een matrix van 
drie (optics) bij vier (beleidsreacties). Vervolgens 
ontwikkel ik ook twee andere scenario's: 
— het scenario van de moedige regering; 
— het scenario van het Brusselse initiatief. 

Het scenario van het volgend beleid 

Gelijkbl•vend of afnemend aantal beschermingzoe-
kenden 

In het scenario van het volgend beleid gaat er van 
een gelijkblijvend of afnemend aantal beschermingzoe-
kenden weinig impulsen uit voor beleidsbijstelling. 
Hoewel het aantal in Nederland ingediende asielver-
zoeken in 1993 hoger was dan ooit tevoren (meer dan 
35.000) en ook de andere categorieen beschermingzoe-
kenden significant steeg (in het bijzonder door de 
komst van vele ontheemden uit voormalig Joego-
slavie), is het overheidsapparaat geleidelijkaan 
ingesteld geraakt op de verwerking ervan. Voor zover 
het de beslissingen om de verzoeken tot toelating 
betreft, is de Immigratie- en NaturalisatieDienst van 
Justitie reeds gewend aan het behandelen van meer 
dan dertigduizend asielverzoeken per jaar. Moeilijker 
ligt het bij het bieden van voldoende opvang. Ook 
hier geldt echter dat het benodigde aantal opvang-
plaatsen bij gelijkblijvende of afnemende instroom 
waarschijnlijk wel gevonden zal kunnen worden. In 
ieder geval zijn de budgettaire consequenties van het 
aantal beschermingzoekenden goed ingeschat: er zijn 
geen `tegenvallers', hooguit Ineevallers`. 

Het is evenmin te verwachten dat er vanuit de 
maatschappij een krachtig geluid komt om het beleid 
radicaal te wijzigen. Te snel wordt tegenwoordig 
aangenomen dat 'de gemiddelde Nederlander` voor 
aanscherping van het asielbeleid zou zijn. Maar wie 
herinnert zich niet de beelden van grote maatschappe-
lijke bewogenheid die de regering er in 1993 vrijwel 
toe dwongen een ruimhartiger beleid te voeren ten 
aanzien van beschermingzoekenden nit voormalig 
Joego-Slavie? 
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De beeldvorming in de maatschappij over vreemde-
lingen komt naar mijn overtuiging voor een deel voort 
uit daadwerkelijke probleemsituaties (daar, waar een 
hoog percentage vreemdelingen gepaard gaat met 
sociale achterstandssituaties, drugs, criminaliteit, 
enzovoort), maar voor een veel groter deel uit de 
wijze, waarop vreemdelingen in de media naar voren 
komen. Indien er vanuit politiek en beleid geen 
negatieve geluiden klinken over de `verontrustende' 
aantallen beschermingzoekenden of over het `sterk 
toegenomen misbruik' van de asielprocedures, is het 
onwaarschijnlijk dat er vanuit de maatschappij zelf 
een druk komt op het asielbeleid. Veeleer is dan te 
verwachten dat de druk zich richt op het bestrijden 
van de probleemsituaties, maar aanscherping van het 
asielbeleid is dan een volstrekt ondoeltreffend middel, 
omdat er geen enkel direct verband is tussen aantallen 
beschermingzoekenden en daadwerkelijke maatschap-
pelijke problemen. 

Het Nederlandse asielbeleid kent officieel een korte 
en een lange termijn benadering. In de korte termijn 
benadering gaat het erom de asielprocedure recht-
vaardig en efficient in te richten, zodat de asielver-
zoeken zo snel en rechtmatig mogelijk worden 
behandeld. Het lange termijn beleid is gericht op het 
achterhalen van de oorzaken achter de (onvrijwillige) 
migratiebewegingen en het wegnemen daarvan. In de 
afgelopen jaren heeft het korte termijn beleid veel 
meer aandacht gekregen dan het lange termijn beleid. 
Het is ook stellig juist dat het aanpakken van de 
oorzaken van onvrijwillige migratiebewegingen geen 
sine cure is. 

Toch is het niet ondenkbaar dat er bij gelijkblij-
vende en meer nog bij teruglopende aantallen weer 
ruimte komt voor een totaalbeleid. Indien de 
demografische ontwikkelingen in aanmerking worden 
genomen (toenemende vergrijzing van de Nederlandse 
bevolking), zullen in bepaalde sectoren werkgevers 
gaan vragen om verruiming van het immigratiebeleid. 
De bijdrage die voorheen werd geleverd door vluchte-
lingen of andere personen met een juridische status, 
maar ook in de praktijk door illegale vreemdelingen 
valt immers gedeeltelijk weg. Dit leidt derhalve tot een 
noodzakelijke herbezinning op de mate van restricti-
viteit die nog verantwoord is wat het algemene migra-
tiebeleid betreft. 

Tegelijkertijd wordt het beleid dat zich richt op 
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terugdringing van onvrijwillige migratie door 
oorzaaksbestrijding beter uitvoerbaar: door de 
verminderde migratiedruk is het aantal terreinen, 
waarop een dergelijk preventief of pro-actief beleid 
ingezet zou moeten worden, overzichtelijker. Dit kan 
een aansporing zijn om zich op de resterende terreinen 
te concentreren. Deze concentratie van activiteiten 
kan op zich de doeltreffendheid bevorderen. 

Van een gelijkblijvend of afnemend aantal bescher-
mingzoekenden zal een stabiliserende invloed uitgaan 
op de nationale organisatorische verhoudingen. Dit is 
des te waarschijnlijker, aangezien de interdeparte- 
mentale verhoudingen op dit gebied zelfs in de 
afgelopen periode van toegenomen druk op het 
Nederlandse asielbeleid relatief weinig veranderingen 
hebben ondergaan. Toegegeven, de directe betrok-
kenheid van de minister van Buitenlandse Zaken bij 
de bepaling van de vluchtelingenstatus in individuele 
gevallen is uit de Vreemdelingenwet geschrapt en ook 
is er bij de andere departementen het een en ander 
veranderd (uitbesteding van de opvang door WVC en 
sinds kort overdracht van de resterende verantwoor-
delijkheid voor de opvang aan Justitie, verzelfstan-
diging van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst van 
Justitie), maar tot ingrijpender veranderingen, zoals 
de instelling van een coordinerend bewindspersoon, is 
het tot dusverre niet gekomen. 

Achter de schermen is de rol van Justitie, alsmede 
die van Algemene Zaken echter gegroeid: de 
Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI), 
eerder ingesteld voor de ontwikkeling van een totaal-
beleid onder voorzitterschap van Justitie, is een 
orgaan geworden dat rechtstreeks rapporteert aan de 
ministerraad. Justitie is daarmee voorzitter geworden 
van het hoogst denkbare ambtelijke overleg. De 
Secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken fungeert 
weliswaar als vice-voorzitter, maar in de praktijk is 
het vooral de inbreng uit het torentje (Algemene 
Zaken) die de koers helpt bepalen. 

Deze `opwaardering' van de ISI is vooral voortge-
komen uit de noodzaak de vele financiele, juridische 
en organisatorische knelpunten rond de opvang en 
toelating van asielzoekers met voortvarendheid te 
behandelen. Hoewel de oorspronkelijke ISI 
voortkwam uit de Interdepartementale Werkgroep 
lmmigratie, een produkt uit een (financiele) herover-
wegingsoperatie, was deze veel breder gericht dan de 
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huidige IS!. De ISI-rapportages aan de Tweede 
Kamer waren lijvige rapporten die het asielbeleid in 
een context plaatsten van nationale en internationale 
ontwikkelingen. 

De huidige interdepartementale organisatie kan bij 
gelijkblijvende of teruglopende aantallen worden 
gehandhaafd, al zal de ISI zich waarschijnlijk ook 
weer meer kunnen gaan richten op het oorspronke-
lijke mandaat, te weten de ontwikkeling van een 
totaal-beleid. 

Ten slotte enige achtergrond bij de Europese 
ontwikkelingen in het geval van een gelijkblijvend of 
teruglopend aantal beschermingzoekenden. Na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht, op 
1 november 1993, kennen we drie zogeheten `pijlers' 
van Europese samenwerking. De eerste pijler verte-
genwoordigt de traditionele communautaire samen-
werking, de tweede pijler het buitenlands- en veilig-
heidsbeleid en de derde pijler de samenwerking op het 
gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken. 
De procedure-regels voor de tweede en derde pijler 
wijken sterk af van de traditionele communautaire 
regels. In het kader van dit artikel zou het te ver 
voeren om op al deze verschillen in te gaan; in het 
algemeen kan echter gesteld worden dat de positie van 
de Raad en daarmee van de afzonderlijke lidstaten 
veel sterker is dan bij communautaire besluitvorming 
en die van de gemeenschapsinstellingen navenant 
zwakker. 

Binnen het kader van de derde pijler worden asiel 
en immigratie genoemd als thema's van gemeenschap-
pelijk belang. Deze bepaling sluit aan op het besluit 
dat de Europese Raad te Luxemburg (zomer 1991) 
reeds had genomen, te weten dat het asiel- en 
immigratiebeleid van de lidstaten voor eind 1993 op 
hoofdlijnen zou moeten zijn geharmoniseerd. De 
Europese Commissie heeft in haar Mededeling van 24 
februari 1994 (COM(94)23 def.) aangegeven dat van 
een harmonisatie van dit beleid nog geenszins sprake 
is. Er is door de intergouvernementele samenwerking 
op dit terrein die aan de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht voorafging, nog geen enkel 
juridisch bindend instrument aangenomen, hetgeen 
toch van een daadwerkelijk harmonisatieproces 
verwacht had mogen worden. Ook nu nog schrikken 
lidstaten ervan terug om een Europees asielbeleid te 
ontwikkelen, waaraan het nationale beleid onderge- 
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schikt gemaakt zou moeten worden. Een veelge-
maakte (en begrepen!) opmerking aan de onderhande-
lingstafel is dan ook nog steeds dat een bepaald 
voorstel niet aanvaardbaar is `omdat het in strijd is 
met de vigerende nationale wetgeving'. Als alle 
delegaties een dergelijk standpunt zouden blijven 
innemen, komt er natuurlijk geen echte harmonisatie. 

Bij gelijkblijvende of teruglopende aantallen ben ik 
ervan overtuigd dat de politieke druk om de nationale 
soevereiniteit op dit gebied prijs te geven, zal 
uitblijven. In het scenario van het volgend beleid is er 
derhalve niet veel nieuws te verwachten uit Brussel: af 
en toe een mooie — of minder mooie — verklaring, 
maar geen juridisch bindende instrumenten. 

Geleidelijke toename van her aantal heschermingzoe-
kenden 

In het scenario van het volgend beleid wordt een 
geleidelijke toename van het aantal beschermingzoe-
kenden vertaald in knelpunten: telkens, als het beleid 
ingespeeld is geraakt op een bepaald aantal, blijken de 
cijfers weer `tegen te vallen' en moeten er weer de 
nodige beleidsaanpassingen plaatsvinden. 

Door vast te houden aan het traditioneel Europese 
model van hoogwaardige opvang ziet de Nederlandse 
regering zichzelf bij toenemende aantallen geconfron-
teerd met zowel logistieke, organisatorische als 
financiele consequenties. Diverse ministeries hebben er 
een direct belang bij om zowel in de ministerraad als 
in het openbaar voortdurende aandacht te vragen 
voor het (te) hoge aantal beschermingzoekenden: 
Justitie om het organisatorisch apparaat van de 
Immigratiedienst op zodanig peil te brengen dat het 
toegenomen aantal verzoeken snel kan worden 
behandeld, en sinds kort ook voor de opvang, VROM 
voor de — decentrale — huisvesting, O&W voor het 
onderwijsaspect en SZW voor het beslag dat door met 
name toegelaten vluchtelingen wordt gelegd op de 
sociale zekerheid. 

Weldra ontstaat er een zeer negatieve spiraal-
werking: ter verdediging van de budgettaire belangen 
van het betrokken departement moet een bewinds-
persoon, bij voorkeur in het openbaar, wijzen op de 
`enorm hoge en tegenvallende aantallen', waarmee de 
regering en zijn of haar departement in het bijzonder 
wordt geconfronteerd. Het gevaar is groot dat deze 
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boodschap anders overkomt dan deze wellicht is 
bedoeld: het beeld zet zich vast dat er teveel dure 
beschermingzoekenden naar Nederland komen als 
concurrenten op het gebied van huisvesting, werkgele-
genheid sociale zekerheid, enzovoort. 

Vanuit de samenleving wordt de roep om een 
aangescherpt beleid sterker: de minister van Financien 
kan vervolgens deze maatschappelijke druk omzetten 
in pressie op alle betrokken departementen om aan 
`volume-beheersing` te doen en wel zodanig dat de 
effecten daarvan in de huidige begroting nog zichtbaar 
worden. Met andere woorden, het beleid moet verder 
worden aangescherpt om enerzijds `afschrikkend' te 
werken ten aanzien van potentiele beschermingzoe-
kenden en om anderzijds de procedures te versnellen. 

Men kan gerust stellen dat in de afgelopen jaren de 
asielprocedure is uitgebeend tot hetgeen nog net 
binnen de termen van het Verdrag van Geneve valt. 
Zeker als de nieuwe voorstellen van de Commissie 
Geelhoed geheel worden uitgevoerd, valt moeilijk in te 
zien hoe nog verder `bezuinigd` kan worden op de 
juridische aspecten van de procedure. Wel is denkbaar 
dat het niveau van de opvang verslechtert. Het 
Verdrag van Geneve voorziet immers niet in het 
onderbrengen van asielzoekers in huizen: tenten kan 
ook. 

Daarnaast leidt de grote aandacht voor korte 
termijn beleid ook tot een achterstelling in prioriteit 
van het lange termijn beleid: hoewel het preventief of 
proactief beleid zeker door de regering wordt uitge-
dragen, worden er weinig tot geen concrete initia-
tieven genomen tot uitwerking ervan. Dit beleid helpt 
immers niet de knelpunten in de huidige begroting op 
te lossen: als het al in staat is het aantal gevallen van 
onvrijwillige migratie terug te dringen, dan worden de 
effecten pas op lange termijn zichtbaar met mogelijke 
tegengestelde korte termijn effecten. 

Een geleidelijke toename van het aantal bescher-
mingzoekenden heeft waarschijnlijk ook nationaal-
organisatorische consequenties. Zoals hierboven reeds 
vermeld, is tot nu toe van een echt grootschalige 
overdracht van bevoegdheden tussen departementen 
geen sprake geweest. Bij een geleidelijke toename van 
het aantal beschermingzoekenden is het te verwachten 
dat de discussie oplaait over verdere concentratie van 
de op dit ogenblik over verschillende departementen 
verspreide taken rond het immigratie- en asielbeleid. 
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Spanningen tussen de departementen zullen namelijk 
zo hoog kunnen oplopen dat Justitie haar coordine-
rende taak in de ISI steeds moeilijker zal kunnen 
waarmaken. De kritiek van de betrokken vakdeparte-
menten (O&W, SZW, VROM) op de wijze waarop 
Justitie de toelatings- en Qerwijderingsprocedures 
organiseert en uitvoert zal daarvoor te groot worden. 
Een meer `neutrale' coardinerende instantie lijkt dan 
onontbeerlijk te worden, ofwel een rol van Justitie 
met bevoegdheden die diep ingrijpen in het beleid van 
de andere betrokken departementen, dan wel een 
overdracht van deze bevoegdheden aan Justitie. 

Een deel van de taniek' zal worden doorgesluisd 
naar Brussel en indien zich in andere Europese landen 
soortgelijke ontwikkelingen voordoen, leiden tot de 
roep om een werkelijk Europees beleid. Zelfs als een 
Europees beleid op zichzelf geen oplossingen brengt, 
dan nog zal de verleiding groot zijn om een aange-
scherpt beleid vanuit Brussel gelegitimeerd te krijgen. 
Dit geldt niet alleen voor de juridische aspecten van 
het toelatings- en verwijderingsbeleid, maar evenzeer 
voor de opvangvoorzieningen die in de 
Noordeuropese landen nu eenmaal op een hoger 
niveau liggen dan in Zuid-Europa. 

Plotselinge massale toes/room van beschermingzoe-
kenden 

Volgend beleid wordt per definitie overvallen door 
plotselinge grootschalige ontwikkelingen. Indien er 
ergens een zodanige calamiteit uitbreekt dat er 
plotseling grote groepen beschermingzoekenden naar 
Nederland komen, stort het zorgvuldig opgebouwde 
opvangs- en toelatingssysteem waarschijnlijk als een 
kaartenhuis in elkaar. Een kat in het nauw maakt rare 
sprongen: helaas in dit scenario nog geen hink-stap-
sprong, maar daar is dan ook een ander dan volgend 
beleid voor nodig, waarover later meer. 

Wat het nationale beleid betreft, leidt de plotselinge 
toestroom waarschijnlijk tot een herbezinning op de 
bestaande juridische kaders. Het Verdrag van Geneve 
gaat uit van individuele vervolging; bij een plotselinge 
toestroom leert de praktijk echter dat er sprake is van 
groepsvervolging of op zijn minst dat een bevolkings-
groep aan ernstige gevaren blootstaat. Hoewel de 
systematiek van het Verdrag van Geneve groepsver-
volging niet uitsluit, zijn Staten over het algemeen 
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huiverig het verdrag in concrete situaties zo toe te 
passen. Voornaamste probleem daarbij is dat de 
vluchtelingenstatus juridisch gezien een zware status is 
en de intrekking daarvan een juridisch zware 
procedure impliceert. De in de praktijk lichtere proce-
dures die gepaard gaan met het bieden van tijdelijke 
bescherming, zijn dan veel aantrekkelijker. 

Bij een werkelijk massale toestroom zal al snel 
blijken dat noch de huidige toelatingsprocedures, 
noch de vigerende opvangvoorzieningen werkelijk 
soelaas bieden. De roep zal steeds groter worden om 
een radicaal ander beleid. Een toelatingsprocedure die 
alle verzoeken om toelating nog steeds individueel 
toetst, zal als te omslachtig en arbeidsintensief van de 
hand worden gewezen (ook aan de groei van een 
Immigratiedienst komt eenmaal een eind). Daarmee 
komt het Verdrag van Geneve zelf ter discussie te 
staan. 

Alle elementen die in het geval van geleidelijke 
toename van het aantal beschermingzoekenden 
pleitten voor coordinatie van het korte termijn beleid 
door een bewindspersoon, zijn ook op deze situatie 
van toepassing. Daarnaast is echter inherent aan het 
systeem van tijdelijke bescherming dat de betrokkenen 
ook weer zo snel mogelijk terug moeten kunnen keren 
naar hun land van herkomst. De druk op het buiten-
lands- en veiligheidsbeleid zal daarmee toenemen om 
werkelijk effectief te worden bij het verbeteren van de 
situatie in de betrokken landen van herkomst. 

De oorzaken achter een plotselinge massale 
toestroom kunnen velerlei zijn: tot nu toe waren het 
vooral uitbarstingen van geweld als gevolg van 
etnische tegenstellingen die een dergelijke migratiebe-
weging op gang brachten, maar eenzelfde effect zou in 
theorie teweeggebracht kunnen worden door bij 
voorbeeld een grote ecologische ramp. In alle gevallen 
zullen de departementen van Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking ondersteund dienen te 
worden door andere departementen. Bij humanitaire 
acties is Defensie ruimschoots betrokken. Financien 
zal vaak gevraagd worden om extra middelen. De 
expertise van departementen als VROM en 
Landbouw, Visserij en Natuurbeheer zal node gemist 
kunnen worden bij de bestrijding van ecologische 
calamiteiten, enzovoort. Naast een coordinerend 
bewindspersoon voor migration management zal in dit 
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Matrix 

scenario derhalve ook plaats zijn voor een sterkere 
coordinatie van het lange termijn beleid. 

De druk in Brussel zal stevig worden opgevoerd: bij 
het opzeggen van het Verdrag van Geneve is een 
Nederlandse Alleingang politiek onmogelijk. Een 
gelijkgezind optreden van alle EU-lidstaten lijkt 
daarbij een politiek noodzakelijke voorwaarde. 
Daarnaast kan bij ongelijke migratiestromen een 
systeem van verplichte lastenverdeling uitgewerkt 
worden. Aan het eind van de rit, als de situatie in 
Nederland en andere lidstaten werkelijk onhoudbaar 
is geworden, is het niet uitgesloten dat de ultieme 
consequentie wordt getrokken van Europese 
integratie, dat wil zeggen overdracht van alle bevoegd-
heden inzake toelating, opvang en verwijdering aan de 
Europese Commissie. Deze stap wordt alleen maar 
gemakkelijker, indien toelatingsbeslissingen op collec-
tieve basis genomen worden en de Commissie beschikt 
over een vooraf vastgestelde verdeelsleutel over de 
lidstaten. De Commissie wordt in dat geval 
opgezadeld met een politiek lastig onderwerp en de 
nationale regeringen kunnen vrijuit gaan. 

Tegelijkertijd zal ook de druk op de ontwikkeling 
van een Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid 
toenemen: ook hier is communautarisering van 
althans onderdelen daarvan niet langer ondenkbaar, 
aangezien de eerste prioriteit voor alle lidstaten zal 
zijn de terugkeer te bewerkstelligen van diegenen die 
bescherming genieten. Hiervoor is een krachtig 
optreden ter bestrijding van de achterliggende 
oorzaken vereist, iets, waar nationale regeringen 
alleen waarschijnlijk niet in zullen kunnen slagen. 

Nemen het hierboven beschrevene samen, dan levert 
dat uiteindelijk een beeld op dat in matrix-vorm kan 
worden weergegeven. De matrix die aldus ontstaat, 
kan op vele manieren worden `gelezen'. In het 
scenario van het volgend beleid worden de aantallen 
beschermingzoekenden als exogeen bepaald 
beschouwd. De matrix wordt derhalve van boven naar 
beneden gelezen. Het volgend beleid zal waarschijnlijk 
goed werken bij gelijkblijvende of afnemende 
aantallen: er is sprake van een grote mate van stabi- 
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Schema: Matrix van relatie tussen beleid en aantallen bescherming-
zoekenden 

II 	 Ill 

Aantal 	gelijk of neemt af 	neemt geleidelijk toe plotselinge massale 

(1) 	 toestroom 

Beleid 	bestaand beleid, 	aanscherping, accent collectieve beslissingen 

(2) 	evt. liberalisatie 	geheel op controle 

accent op lange 	en vermindering 

termijn beleid 	opvang 

Organi- huidige organisatie 	coordinerend 	onderscheid 

satie/na- gehandhaafd 	 bewindspersoon 	coordinatie 

tionaal 	 voor gehele beleid 	'migration mana- 

(3) 	 gement' en It. beleid 

Europa juridisch niet- 	juridisch bindend 	communautarisering 

(4) 	bindend binnen niet- binnen niet- 

communautaire 	communautaire 

structuur 	 structuur 

liteit, er wordt aandacht geschonken aan de oorzaken 
van onvrijwillige migratie en het systeem lijkt daarmee 
zichzelf te versterken. Distorties zijn echter zelfs bij 
deze optie niet uitgesloten: een geleidelijke liberalisatie 
van het beleid kan Nederland relatief gezien aantrek-
kelijk maken ten opzichte van andere lidstaten van de 
Europese Unie. Omdat er geen echt Europees beleid 
wordt ontwikkeld, is er immers geen enkele garantie 
dat andere landen in Europa een gelijksoortig beleid 
voeren. Daarmee kan er toch een ontwikkeling plaats-
vinden van optie I naar optie II of zelfs III, als 
buurlanden zich genoodzaakt zien tot het nemen van 
restrictieve maatregelen. Een goed voorbeeld is in dit 
verband de aanscherping van de Duitse asielwet-
geving, die een — overigens in de praktijk nogal eens 
overdreven — verlegging van migratiebewegingen naar 
onder andere Nederland tot gevolg heeft gehad. 

Een ander gevaar is dat de aandacht voor het lange 
termijn beleid toch weer insukkelt. Dat gevaar is reeel, 
omdat enerzijds de politieke aandacht bij gelijkblij-
vende of afnemende migratiedruk kan verslappen, en 
anderzijds een preventief of proactief beleid 
waarschijnlijk pas effectief wordt, als dat ook op 
Europees niveau gestalte krijgt. Van een Europees 
beleid is in dit scenario bij optie I echter geen sprake. 
Toch zijn het de Europese geldpotten en de Europese 
politieke druk die onontbeerlijk zijn bij het oplossen 
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van grote crisishaarden in en rondom de Europese 
regio. 

Bij optie II werkt het scenario van het volgend 
beleid slecht: het stelt een mechanisme in werking van 
beleidsaanscherping na beleidsaanscherping, zonder 
dat de oorzaken achter de komst van steeds meer 
beschermingzoekenden worden aangepakt. Meestal 
hebben de beleidswijzigingen dan ook slechts een 
korte termijn effect. In Nederland zorgden maatre-
gelen die hetzij het niveau van de opvangvoorzie-
ningen omlaag brachten, hetzij de procedure 
versnelden, tot nu toe steeds voor tijdelijke afname 
van het aantal asielzoekers, maar op langere termijn 
werd deze tendens geheel ongedaan gemaakt. 

Daarnaast heb ik in de definitie van personen die in 
Nederland bescherming zoeken, bewust de groep 
opgenomen die illegaal in Nederland verblijft. Zelfs 
als aanscherping van het beleid leidt tot een vermin-
dering van het aantal asielzoekers, dan nog kan het zo 
zijn dat de feitelijke instroom gelijkblijft of toeneemt, 
waarbij een belangrijker deel van de migranten zich 
Met eens meer aanmeldt met een verzoek om een 
juridische status, maar zich staande houdt door 
illegale arbeid te verrichten, door zich in het criminele 
circuit te begeven of doordat vrienden en kennissen 
voor de noodzakelijke middelen zorgen. 

Het is evident dat het volgend beleid faalt bij plotse-
linge massale instroom van beschermingzoekenden. 
Dit beleid is daar per definitie niet op toegerust. De 
uitweg die resteert, te weten opzegging van het 
Verdrag van Geneve, betekent het opgeven van een 
van de belangrijkste juridische verworvenheden sinds 
de Tweede Wereldoorlog. Nederland kan zijn mensen-
rechtenbeleid in dat geval wel vergeten: de opzegging 
van een verdrag, waaraan het overgrote deel van de 
wereld zich — juist op aandrang van het Westen — 
heeft gebonden, maakt Nederland in een klap 
ongeloofwaardig bij het aan de orde stellen van 
mensenrechtenschendingen in andere landen. 

De roep om een Europees beleid zal in dit scenario 
bij optie III sterk doorklinken. Toch is het maar de 
vraag of een dergelijk beleid er ook komt. Daar is 
immers voor nodig dat alle lidstaten van de Unie er 
hetzelfde over denken: indien ook zij een volgend 
beleid voeren, veronderstelt dit de noodzaak van 
eenzelfde massale toestroom naar alle lidstaten. 
Hiervan zijn tot nu toe nog geen voorbeelden geweest. 
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Ook de uitwerking van een preventief beleid op 
Europees niveau is deels afhankelijk van de 
instemming van alle Europese partners en ook hier is 
het derhalve maar de vraag of de Nederlandse wensen 
gerealiseerd kunnen worden. In het ergste geval leidt 
het scenario van het volgend beleid tot een 
verschuiving van optie I via optie II naar optie III en 
eindigt het in een complete chaos, waar paniek de 
overhand heeft. 

Het scenario van de moedige regering 

In het scenario van de moedige regering is geen 
sprake van volgend beleid; er is sprake van een echt 
beleid, gestoeld op van tevoren bepaalde politieke en 
juridische uitgangspunten. In principe zijn hier vele 
varianten denkbaar. In dit scenario past bij voorbeeld 
de regering die bij afnemende aantallen bescherming-
zoekenden toch kiest voor opzegging van het Verdrag 
van Geneve, omdat zij de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten niet draagt. Uit bovenstaande 
moge duidelijk zijn dat ik niet goed zie hoe een 
dergelijk beleid bijdraagt aan het vinden van daadwer-
kelijke oplossingen, maar niet ontkend kan worden 
dat een regering die deze stappen zet, echt beleid 
voert. Hieronder zal ik een invulling geven van dit 
scenario, waarbij een regering streeft naar een asiel-
beleid dat daadwerkelijke oplossingen biedt. 

Als voorbeeld zal ik nemen de situatie van gelei-
delijk toenemende aantallen personen die in 
Nederland bescherming zoeken (optie II). In het 
scenario van volgend beleid wordt dan de stap gezet 
naar aanscherping van beleid (2.II) en versterking van 
de coi5rdinatie van beleid (3.II). Op korte termijn lijkt 
dit te werken, maar de illegalenproblematiek neemt 
toe en ook de op het eerste gezicht gunstige effecten 
nemen weer af. Een nieuwe ronde van 2.11 en 3.11 ligt 
derhalve in het verschiet. 

Om deze spiraal te doorbreken, kiest een moedige 
regering voor het niet direct voor de hand liggende 
2.1. Het hiermee geIndiceerde gelijkblijvende of zelfs 
geliberaliseerde beleid leidt weliswaar tot hogere 
budgettaire lasten, maar verkleint de op langere 
termijn veel schadelijker gevolgen van toenemende 
illegale immigratie (met name uitholling van het stelsel 
van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid). Door 

Scenario's asielbeleid 109 



meer nadruk te leggen op preventief of proactief 
beleid kan de migratiedruk op langere termijn vermin-
deren, waardoor de herhaling van zetten, zoals 
voorzien in het scenario van volgend beleid kan 
uitblijven. Een optimale organisatie zou hierbij niet 
zozeer liggen in 3.11 (een coordinerend bewinds-
persoon) maar in 3.111 (ook aparte coordinatie van 
het lange tennijn beleid). 

Ook op Europees niveau zal de moedige regering 
zich trachten te ontworstelen aan het prisoner's 
dilemma van het volgend beleid: volgend beleid impli-
ceert kiezen voor optie 11.4, dat wil zeggen aandringen 
op juridisch bindende regelgeving die het aange-
scherpte beleid legitimeert. Indien andere Lidstaten 
worden geconfronteerd met eenzelfde toename van de 
aantallen, c.q. door verlegging van de migratiebewe-
gingen met een nog grotere toename, ontstaat op 
Europees niveau een tendens tot harmonisatie op het 
laagst denkbare niveau met relatief veel aandacht 
voor migration management en weinig vooruitgang bij 
het ontwikkelen van een preventief of proactief beleid. 

De moedige regering houdt daarentegen vast aan 
relatief hoge standaarden met daarnaast een gethtensi-
veerd Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid. Zij 
zal benadrukken dat grote aantallen asielverzoeken 
ook binnen het kader van het Verdrag van Geneve 
snel kunnen worden behandeld door toepassing van 
het begrip groepsvervolging en inrichting van een 
versnelde procedure van duidelijk gegronde asielver-
zoeken. Daarnaast zal zij trachten een deel van de 
Europese middelen voor regionale en sociale ontwik-
keling in te zetten voor het inrichten van voldoende 
opvangcapaciteit binnen de gehele Unie. Daarmee 
wordt de migratiedruk op Nederland ook verminderd, 
zonder dat de standaarden omlaag moeten. 

Het scenario van de moedige regering biedt perspec-
tieven, maar garandeert geen succes. Niet alleen, 
wanneer de moedige regering in het nauw zit, maar in 
vrijwel alle optics maakt zij rare sprongen. Doordat 
zij zich niet laat leiden door de aantallen, maar door 
haar eigen normen en waarden komen deze over als 
hink-stap-sprongen en onlogisch voor reactieve beleid-
makers en -volgers. Toch verwacht ik dat een regering 
die vanuit een dergelijke totaalvisie opereert, op de 
maatschappij een betere indruk maakt dan een 
regering, wier ministers de publieke opinie voort-
durend nodig hebben voor de verdediging van de 
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financiele en organisatorische belangen van hun 
departement. De stijging van begrotingsdruk die van 
geliberaliseerd beleid wellicht het gevolg is, zal 
misschien vertaald worden in impopulaire maatregelen 
op andere terreinen: minder verlaging van de collec-
tieve lastendruk, minder verlaging van het 
financieringstekort, enzovoort. Indien een regering 
echter kan uitleggen dat dit op lange termijn de enige 
echte uitweg is uit een situatie, waarbij onvrijwillige 
migratie toeneemt, omdat het aantal crisishaarden in 
Europa's onmiddellijke omgeving toeneemt, zal de 
maatschappij waarschijnlijk geruime tijd welwillend 
staan tegenover het gevoerde beleid. Zoals hierboven 
gesteld, maatschappelijke onrust wordt gevoed door 
een overheid die zelf onrust uitstraalt; een visionaire 
regering kan maatschappelijke onrust daarentegen 
lange tijd voorkomen. 

Hoe moedig een moedige regering ook is, bij 
aanhoudende stijgende aantallen zal ook zij onder 
steeds groter wordende druk komen te staan om het 
beleid bij te stellen van 12 naar 112 en misschien zelfs 
naar 1112. Dit zal met name dan het geval zijn, indien 
Europa niet reageert op de Nederlandse inbreng, met 
andere woorden, indien de andere lidstaten nog in het 
scenario van het volgend beleid verstrikt zijn en niet 
beschikken over moedige regeringen. Dit brengt mij 
tot het derde en tevens laatst te bespreken scenario, 
dat van het Brusselse initiatief. 

Het scenario van het Brusselse initiatief 

Zowel het scenario van het volgend beleid als het 
scenario van de moedige regering gaan ervan uit dat 
Nederland een eigen beleid kan voeren en Europa 
daarbij kan gebruiken, als dat zo uitkomt. Is het 
echter denkbaar dat het omgekeerde plaats gaat 
vinden, namelijk dat de marges van het Nederlandse 
beleid steeds kleiner worden en dat de matrix niet van 
boven naar beneden, maar precies andersom, van 
beneden naar boven moet worden gelezen? 

Europa als geheel bevindt zich op dit ogenblik 
overduidelijk in 14: de aantallen beschermingzoe-
kenden nemen in de Europese Unie af (er zijn echter 
aanwijzingen dat de illegalenproblematiek toeneemt) 
en de wit om tot juridisch bindende besluiten te 
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komen is vrijwel afwezig. Op Europees niveau is er 
echter ook op het gebied van Justitie en Binnenlandse 
Zaken een zekere rol weggelegd voor de Europese 
Commissie. Hoewel de Europese Commissie geen 
besluitvorming kan blokkeren en derhalve ook geen 
harmonisatie op het laagste niveau kan verhinderen, is 
zij wet volledig geassocieerd met de werkzaamheden 
en heeft zij een — met de Lidstaten gedeeld — recht van 
initiatief. 

Van de Commissie weten we intussen voor welk 
scenario zij kiest: de eerdergenoemde Mededeling 
neemt afstand van volgend beleid en bevat een 
pleidooi voor een integrate en evenwichtige aanpak • 
die recht doet aan de beginselen van rechtszekerheid 
en rechtvaardigheid. We mogen derhalve aannemen 
dat de Commissie zal trachten zoveel mogelijk van 
deze ideeen verwezenlijkt te krijgen. Daarbij tracht de 
Commissie niet slechts de regeringen zelf te bereiken, 
maar mikt zij op een breed opgezet, openbaar debat. 
Vanuit het Brusselse is dat niet eenvoudig, omdat de 
kloof tussen 'de burger' en 'de eurocraat' nu eenmaal 
niet gering is. 

Daarentegen beschikt de Commissie wel over een — 
door regeringen nogal eens onderschat — netwerk met 
allerlei maatschappelijke belangengroeperingen: er is 
sprake van een permanente dialoog met mensenrech-
tenorganisaties, sociaal-economische organisaties en 
dergelijke. Indirect kan dit netwerk helpen op 
nationaal niveau een draagvlak te creeren voor de 
door de Commissie voorgestane aanpak. 

De Commissie kan bovendien veel directe invloed 
uitoefenen, indien zij behendig manoeuvreert in het 
krachtenspel van de Twaalf. Niet alle lidstaten volgen 
eenzelfde scenario, niet alle lidstaten bevinden zich in 
dezelfde omstandigheden, zoals uitgedrukt in de 
optics. Vanuit de matrix valt af te lezen dat de 
Commissie voor haar integrate en tamelijk liberate 
benadering waarschijnlijk steun zal krijgen van 
regeringen die een volgend beleid voeren en te maken 
hebben met gelijkblijvende of afnemende aantallen 
beschermingzoekenden. 

Daarnaast kan zij aansluiting vinden bij lidstaten 
die het scenario van de moedige regering volgen, 
indien haar beleid daarbij aansluit. Aangezien voor 
alle besluitvorming consensus vereist is, kan de 
Commissie deze groep landen steunen en oproepen te 
verhinderen dat besluiten worden genomen die 
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harmonisatie op het laagste of te laag niveau impli-
ceren. Daarmee is echter nog geen positief beleid 
ontwikkeld en de Commissie zou op lange termijn dan 
ook het verwijt kunnen krijgen vooruitgang af te 
remmen in plaats van te stimuleren. 

Zover behoeft het echter niet te komen. De 
Commissie beschikt namelijk als geen ander over 
instrumenten om een preventief of proactief beleid 
van de grond te tillen, zelfs als dit niet de eerste 
prioriteit van de lidstaten zou zijn. In het kader van 
de eerste pijler beschikt de Commissie over veel 
budgettaire middelen die in de landen van herkomst 
of transit te besteden zijn. Door gerichte inzet van 
deze middelen kan reeds veel bewerkstelligd worden 
ter bestrijding van de oorzaken van onvrijwillige 
migratie. 

Daarnaast kan de Commissie als geen ander ervoor 
zorgen dat op Europees niveau een goede coordinatie 
tot stand komt tussen de tweede en derde pijler, zodat 
ook het Europees buitenlands en veiligheidsbeleid 
mede gericht wordt op deze oorzaaksbestrijding. 
Indien deze inspanningen kunnen voorkomen dat 
teveel landen terechtkomen bij optie II of III, kan het 
draagvlak voor een rechtvaardig en minder restrictief 
beleid groeien. Hiermee kan in het scenario van het 
Brusselse initiatief worden voorkomen dat lidstaten 
vast komen te zitten in prisoner's dilemmas en is er 
perspectief op een samenvallen van het tweede en 
derde scenario tot dat van de moedige Europese 
regering(en). Hiervoor is het niet absoluut noodza-
kelijk dat het beleid op den duur wordt gecommunau-
tariseerd, maar het zou wel kunnen helpen: in het 
bijzonder zou aanpassing van de regel van unanimiteit 
in de richting van gekwalificeerde meerderheid nuttig 
kunnen zijn op een moment dat de Commissie 
voldoende draagvlak heeft verkregen voor haar 
integrale benadering. 

Conclusie 

De ontwikkeling van scenario's op het gebied van 
het asielbeleid lijkt zinvol. Het belangrijkste voordeel 
daarvan is dat het verband tussen inhoudelijke, 
organisatorische, nationale en Europese beslissingen 
duidelijker beschreven kan worden. De hierboven 
weergegeven analyse leent zich voor verdere verfijning 
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en ongetwijfeld zijn er kanttekeningen te plaatsen bij 
bepaalde veronderstelde verbanden. 1k ben er echter 
van overtuigd dat het geschetste migratie-prisoner's 
dilemma een serieus probleem is voor iedere regering 
en dat de uitwerking van alternatieve scenario's 
alleszins de moeite waard is. De matrix die hier is 
ontwikkeld, kan daarbij wellicht een nuttige rol 
spelen. 
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Drugsscenario's 

Paars regeerakkoord, roze toekomstbeelden 

dr. K.E. Swierstra* 

Drugs zullen nog wel een tijdje hoog op de politieke 
agenda blijven. In de regeringsverklaring van het 
zojuist aangetreden kabinet heet het dat het relatief 
succesvolle Nederlandse beleid op korte termijn wordt 
geevalueerd, en er zowel in eigen land als interna-
tionaal wordt nagegaan of nieuwe wegen kunnen 
worden ingeslagen. Eerder sprak het regeerakkoord al 
van een systematische inventarisatie en het nationaal 
en internationaal uitwisselen van ervaringen. We 
kunnen dus wel zeggen: hier liggen kansen voor scena-
riobouwers. 

In het volgende beschrijven we enkele beleidsopties, 
inclusief ongewijzigd beleid, waarna we de mogelijke 
effecten bezien op de drugsproblematiek. Om te 
beginnen: hoe staat het drugsbeleid ervoor? 

Kosten en baten van de Hollandse aanpak 

Het ging altijd zo goed met het Nederlandse drugs-
beleid: een redelijk stabiel blijvend aantal harddrugs-
verslaafden, geen hogere cijfers voor softdrugsgebruik 
dan in het buitenland, een redelijke scheiding van 
markten tussen soft- en harddrugs, beperkte Aids-
prevalentiecijfers onder verslaafden en een verhou-
dingsgewijs geslaagde integratie van verslaafden in de 
samenleving. De Nederlandse aanpak leek de secun-
daire problemen rond het gebruik, als consequenties 
voor de gebruiker op medisch (infecties en dergelijke) 
en sociaal vlak (maatschappelijke marginaliteit) aardig 
binnen de perken te houden. Van Capelle, voormalig 
drugsbeleidsadviseur van de minister van Justitie, 

* De auteur is als beleidsadviseur werkzaam bij de Centrale 
Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling van het ministe-
rie van Justitie. 
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noemt als kenmerken: pragmatisch in plaats van 
dogmatisch; een kosten/baten afweging zodat de 
Nederlandse justitie niet 'door roeien en ruiten' drugs-
gebruikers opspoort en vervolgt; het toepassen van 
het opportuniteitsbeginsel en het stellen van priori-
teiten in het vervolgingsbeleid; integraal overheids-
beleid, samen met volksgezondheid waar het primaat 
berust, en het algemeen veiligheidsbeleid; het ook van 
toepassing verklaren ,van mensenrechten op drugshan-
delaren; en de scheiding van markten tussen soft en 
hard drugs (Van Capelle, 1993, p. 4). 

Internationaal ziet de voormalig coordinerend 
drugsambtenaar van WVC, naast de toenemende 
aandacht voor bestrijding van de drugshandel, meer 
nadruk komen op de demand reduction waar ons land 
altijd al zo sterk voor pleitte (Engelsman, 1992, 
p. 218). Horstink, tot voor kort drugsbeleidsadviseur 
van de minister van Justitie, constateert dat interna-
tionaal de opvatting terrein wint dat het gebruik van 
hennep minder schadelijk is dan dat van harddrugs 
(Horstink, 1993, p. 15). Ook volgens Van Dinter 
(NRC Handelsblad, 3 augustus 1994) krijgt het 
Nederlandse drugsbeleid steeds meer waardering: we 
lossen het probleem dan wel niet op, maar we maken 
het tenminste bespreekbaar. 

Keizer (1994) ten slotte, huidig coordinerend WVC-
ambtenaar, noemt het Nederlandse drugsbeleid van de 
afgelopen twintig jaar een uniek experiment waar we 
prudent mee om moeten gaan. Kortom, de consta-
tering van Joldersma (1993, p. 308) dat de beleid- 
makers in Nederland sinds de aanpassing van de 
Opiumwet in grote lijnen een gemeenschappelijke 
beleidstheorie en waardenstelsel delen, lijkt nog steeds 
op te gaan. 

We zijn dus redelijk tevreden. Toch is er recent ook 
onvrede te bespeuren: een uit de hand gelopen situatie 
rond de koffieshops, overlastproblemen rond Perron 
Nul in Rotterdam, drugsrunners langs de snelweg, een 
hete zomer in Maastricht, georganiseerde criminaliteit. 
Gaat het dan toch niet zo goed? Laten we een paar 
risico-factoren eens wat nader bezien. 

Capaciteitsproblemen en kosten/haten balans 

Een aanzienlijk deel van het justitiebedrijf, in alle 
schakels van de strafrechtsketen, heeft direct van doen 
met drugs. Over hoe het met de precieze kosten 
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daarvan zit, is lang niet alles bekend (vergelijk Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 1993). Hage (1994, p. 16) 
schat de totale kosten van de drugsbestrijding in 
Nederland op tien miljard; helaas specificeert hij dit 
niet. Kraan (1994, p. 296) houdt het op f 410 miljoen 
onkosten aan justitiebeleid (volksgezondheid f 160 
miljoen), doch rekent daarbij wat delicten betreft 
uitsluitend de Opiumwet-overtredingen mee, dus 
alleen het bezit en dealen van drugs. Op de totale 
politiebelasting is dit zo'n 7%. Echter, drugsver-
slaafden plegen nog eens een veelvoud aan vermo-
gensdelicten, en dergelijk. We kunnen de schatting 
van Kraan dan ook gerust flunk vermenigvuldigen; 
houden we het op minimaal een miljard aan justitie-
kosten. 

Jaarlijks worden in Nederland in totaal ongeveer 1,3 
miljoen delicten gepleegd, door drugsverslaafden en 
anderen. Onbekend is om hoeveel mensen het gaat, en 
hoeveel van deze daders drugsverslaafd zijn. Maar dat 
er een categorie drugsklanten is die justitie handen vol 
werk geeft, is overduidelijk. Aan het eind van de straf-
rechtsketen, in de gevangenisinrichtingen, is zo'n 
veertig tot vijftig procent verslaafd. Bovendien is in de 
categorie zeer langdurige vrijheidsstraffen het aandeel 
van de Opiumwet-delicten (handel) de laatste tien jaar 
flunk toegenomen; in aantallen opgelegde jaren legt de 
Opiumwet inmiddels beslag op ruim veertig procent 
van de capaciteit. 

Wat de bestrijding van de drugshandel betreft, deze 
is volgens de CRI (jaarverslag 1993) onverminderd 
een van de meest lucratieve vormen van georgani-
seerde misdaad in ons land. De groothandel in canna-
bisprodukten, deels doorvoer naar andere landen, 
kost politie en justitie veel inzet, want: `Niet de soort 
drug is bepalend voor de opsporingsprioriteit, maar 
de mate waarin de georganiseerde criminaliteit zich 
hiermee bezighoudt' (Weijenburg, 1993, p. 60). 

Wat is nu van al die inspanningen de opbrengst? 
Kan het uit? Of moeten we, bij gebrek aan bevre-
digend resultaat, de schaarse capaciteit maar beter 
inzetten voor bij voorbeeld de toegenomen geweldda-
digheid onder jongeren (Van Dijk, 1994, p. 1)? 
Kennelijk leiden de successen van politie en justitie bij 
opsporing en vervolging niet tot een verminderde 
beschikbaarheid van drugs; het repressief optreden 
legt een zware belasting op de opsporings-, vervol-
gings- en executiecapaciteit (Sorgdrager, 1994, p. 224). 
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Legitimiteitsproblemen 

Justitie ziet zich in toenemende mate uitgedaagd op 
het vlak van de legitimiteit van haar optreden. Enkele 
aspecten zijn: 
— Omvang van de georganiseerde criminailteit. Volgens 
Van Dijk (1993, p. 1338) en Bovenkerk (1992) dreigt 
de Nederlandse overheid de groei van de georgani-
seerde misdaad zelf te bevorderen door de kansen die 
ze haar biedt. Gerritsen (1993, p. 233) noemt drugsbe-
strijding en -handel een Siamese tweeling, verstrengeld 
in een `paradoxale collusie'. De Nederlandse aanpak 
van softdrugs is waarschijnlijk succesvol op andere 
onderdelen, maar zorgt door het gedoogbeleid ten 
aanzien van gebruik en detailhandel voor lagere trans-
actiekosten, en dus voor hogere winsten in de 
criminele handel (Van Dijk 1993, p. 1341). En volgens 
Hage (1994, p. 19) staat de cannabis (hennep) op de 
zesde plaats in de Nederlandse tuinbouw-toptien. 
— Doordringing van de legale economic door zwarte 
circuits. Hage (1994, p. 16) becijfert dat van elke tien 
gulden in de Nederlandse economie er een zwart — dus 
(sic) afkomstig is uit het drugscircuit. Corrumperende 
effecten gaan uit op de economie, op het bestuur en 
op de criminaliteitsbestrijding. 
— Riskante opsporingsmethoden en vervuiling van het 
strafproces. De IRT-affaire heeft laten zien hoe 
poreus het schot is tussen reguliere politie-activiteiten 
en ongeoorloofde opsporingsmethoden, in zaken waar 
criminele (drugs)ondernemingen in staat zijn zwaar 
tegenspel te bieden. Zo wordt in drugszaken gewerkt 
met observatie, infiltratie, inkijk-operaties, 
telefoontap, pseudokoop inclusief geheime fondsen, en 
pseudotransporten. Onder anderen Leijten (1994) 
oordeelt dat justitie hiermee een strijd van criminelen 
tegen criminelen organiseert; hij acht dit een te hoge 
prijs voor de drugsbestrijding. 
— Crinzinele subcultuurvorming in gevangenissen. Ook 
in ons land vindt voortzetting van de illegale drugs-
handel vanuit de cel plaats, hetgeen klimaat en regime 
binnen het gevangeniswezen belast. 
— De tijdgeest en het zelfverantwoordelijke individu. 
Moet de overheid de drugsgebruiker niet maar 
gewoon zijn gang laten gaan, zolang hij maar niet het 
welzijn van anderen in gevaar brengt en zich tot 
slachtofferloze delicten beperkt? Er is in onze 
maatschappij een afnemende behoefte te bespeuren 
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oni zich met het gedrag van anderen te bemoeien dat 
niet tot directe schade of overlast leidt. De wetgever 
volgt deze tendens bij voorbeeld ook in zedelijkheids-
kwesties (Stollenga, 1992, P.  130). Zo lijkt er steeds 
meer steun onder de bevolking voor de stelling dat het 
gebruik van softdrugs tot de persoonlijke levenssfeer 
behoort, waar de overheid niet zo veel te zoeken heeft 
(Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994, p. 469). 

Lokale initiatieven 

Het lokaal bestuur lijkt in toenemende mate te 
worden geconfronteerd met de ongewenste 
neveneffecten van de drugsproblematiek, op het vlak 
van overlast, openbare orde, criminaliteit en onveilig-
heidsgevoelens bij de bevolking (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, 1994). De bevolking is de 
laatste jaren waarschijnlijk minder geneigd om nu 
juist deze zaken te accepteren (Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 1994, p. 473). Justitie kan het doen met 
het (impliciete) verwijt dat ze haar problemen op 
anderen afschuift. Intussen doen zich op lokaal niveau 
steeds meer initiatieven voor die de grenzen van het 
drugsbeleid tarten: vergaande maatregelen tegen 
koffieshops, ongelijkheid bij optreden tegen het 
drugstoerisme, plannen voor verstrekking van 
harddrugs. De positie van justitie in dezen is nog niet 
geheel uitgekristalliseerd. 

Inherente contradicties 

De voor- en achterdeur van de koffieshop. Het 
Nederlandse drugsbeleid is principieel tweeslachtig, 
ook tegenover potentiele drugsgebruikers. De 
Opiumwet is een welbewuste hybride: zo mag net als 
ieder ander, een koffieshophouder maximaal dertig 
gram softdrugs in bezit hebben. Toch heeft hij er per 
definitie veel meer van nodig om zijn klanten te 
kunnen bedienen (die immers elk tot dertig gram bij 
hem mogen kopen). Als inkoper, aan de achterdeur, 
maakt hij zich schuldig aan een misdrijf; sterker nog, 
daar komt hij wellicht in direct contact met de 
georganiseerde criminaliteit. Niettemin heft de fiscus 
belasting over zijn bedrijfsresultaten. Volgens Leuw 
(1993, p. 42) zijn op deze manier de nadelen van 
zowel prohibitie (strafbaarstelling) als legalisering 
gecombineerd: enerzijds zijn er de criminele en overige 
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marginale neveneffecten, anderzijds is juist wel sprake 
van maximale beschikbaarheid zonder nadere 
regulering van het gebruik. Je zou maar ondernemer 
zijn in het koffieshopwezen: om gek van te worden. 
Of, wellicht ook een uitweg, zetbaas van een crirninele 
organisatie. Schattingen van de totale omzet voor 
binnenlands gebruik van cannabis belopen overigens 
zo'n driehonderdvijftigduizend kilo a een kleine drie 
miljard gulden per jaar (Jansen, 1991; Kraan, 1994). 
Dit is dus nog geheel los van de doorvoer. 

florstink (1993, p. 11) acht de huidige situatie rond 
de koffieshops niet nicer in overeenstemming met de 
uitgangspunten van de Opiumwet 1976: het aantal 
koffieshops (vijftienhonderd a achttienhonderd in het 
hele land?) is uit de hand gelopen; er gaat weinig 
preventieve werking van uit; de buitenlandse markt 
wordt dagelijks met wel honderden klanten voorzien; 
er is controle op overlast, doch niet op betrokkenheid 
bij harddrugshandel; er worden vaak veel grotere 
hoeveelheden dan dertig gram verkocht, en 
koffieshops zijn dan ook tussenhandelaren geworden 
voor met name het buitenland. letwat cynisch uitge-
drukt: de huidige koffieshop-situatie in Nederland is 
geen uitvoering van `drugsbeleid', maar pure distri-
butie van een illegaal middel onder de zegenende 
protectie van justitie. Bovendien is de illegale hennep-
teelt ten behoeve van Nederwiet in korte tijd enorm 
toegenomen: Nederland dreigt een exportland te 
worden, vergelijkbaar met Marokko. Gedogen, met 
andere woorden, blijft lets onbevredigends houden. 

Anderzijds is uit het nodige onderzoek inmiddels 
komen vast te staan dat de omvang van het drugsge-
bruik in verschillende landen niet zo gek ver uiteen 
loopt, terwij1 de overheid er toch een heel andere 
benadering op na kan houden (bij voorbeeld Leuw, 
1991, p. 270). Analoog vinden jongeren in de grote 
West-Europese landen softdrugs niet moeilijker 
verkrijgbaar dan in Nederland het geval is (Sociaal en 
Cultured Planbureau, 1994, p. 471), ondanks de 
objectief ruimere verkrijgbaarheid via de koffieshops 
in ons land. Doet het overheidsbeleid eigenlijk wel 
zoveel toe of af aan die hele drugsproblematiek? We 
zullen de vraag later opnieuw tegenkomen. 

Op termijn, niettemin, moeten beleidskeuzen 
worden voorbereid. Scenario's kunnen daarbij 
behulpzaam zijn. Onderstaand behandelen we er, 
naast het ongewijzigd beleid, op globale wijze vier: 
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meer repressie; decriminalisering en nadere regulering 
van softdrugs; gereguleerde verstrekking van 
harddrugs; en legalisering van drugs. Uiteraard zijn 
tussenvormen en combinaties mogelijk, maar voor de 
overzichtelijkheid houden we het hierbij. De indeling 
in soft- en harddrugs is volgens de huidige Opiumwet. 

Nul-scenario: ongewijzigd beleid 

Ook al kleeft aan de huidige benadering jets 
intrinsiek tweeslachtigs, ze valt wel op onderdelen aan 
te scherpen. Omtrent het softdrugsbeleid heeft de 
vergadering van Procureurs-Generaal, om de ontwik-
kelingen rond de koffieshops beter beheersbaar te 
houden, onlangs besloten de reeds feitelijk geldende 
AHOJ-G criteria tot landelijke richtlijn te verheffen. 
Voorts is een commissie belast met de totale 
herziening van de 0.M.-richtlijnen bij opsporing en 
vervolging van Opiumwet-delicten. 

Het lokaal bestuur op zijn beurt hanteert een aantal 
instrumenten op het terrein van de ruimtelijke 
ordening en de openbare orde zoals overlastveror-
dening, drank- en horecawet, milieuwetgeving, leefmi-
lieuverordening, een maximaal toe te staan aantal 
koffieshops in de gemeente, het weren van bedrijfs-
leiders en/of beheerders van koffieshops met een 
crimineel verleden in verband met drugshandel, en het 
weren van koffieshops in de omgeving van scholen en 
dergelijke. 

In de ogen van critici komt het huidige drugsbeleid 
in ons land wel neer op, laten we het eens oneerbiedig 
zeggen, pappen en nathouden. Een voorbeeld uit de 
harddrugs-sfeer mag dit illustreren. De gang van de 
gemeente Maastricht in de zomer van 1994 verliep 
van het gedogen van een junkenparkje via de verwij-
dering van buitenlanders en een voorlopig mislukte 
poging om een opvangcentrum bij de bevolking 
geaccepteerd te krijgen, tot het besluit om de 
rondzwervende harde kern vooralsnog op te vangen 
onderin het eigen stadskantoor. Inmiddels wordt 
gewerkt aan wijziging van het bestemmingsplan voor 
de eerder aangewezen buurt, zodat daar op termijn 
toch een definitieve voorziening kan komen (het plan 
was eerder door de buurt met succes bij de rechter 
aangevochten). Een en ander doet terugdenken aan 
het Amsterdam van rond 1980, waar wethouder 
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Vorrink er maar niet in slaagde de vele wijkbewoners 
te overtuigen van het nut van wisselwoningen voor 
verslaafden. Enkele jaren later probeerde de gemeente 
het, voor de opvang-functie, met `cafe-achtige 
ruimten' (voor de geschiedschrijving zie Leuw, 1984). 

Worden we bier gelukkig van? Wordt er iemand 
wijzer van de verwikkelingen rond Perron Nul in 
Rotterdam? Ongewijzigd beleid betekent dat de 
geschiedenis zich periodiek zal blijven herhalen. Dit 
heeft voor- en nadelen, die algemeen bekend zijn. 
Maar bestaan er zinnige alternatieven? 

Scenario I: meer repressie 

De halfslachtigheid van de huidige aanpak is maar 
op eon manier te doorbreken: just say no, en schrap 
dat vreselijke woord `gedogen' maar uit Van Dale. 
Tegenover de drugsgebruiker nemen we de houding 
aan van zero-tolerance, aan de zorgkant streven we 
compromisloos naar een drugsvrij bestaan, en politic 
en justitie voeren een consequente oorlog tegen de 
drugs. De drugsbestrijding moet op alle niveaus en 
met inzet van alle geeigende middelen plaatsvinden. 
Te denken valt aan intensivering van de internationale 
samenwerking bij de grensoverschrijdende opsporing 
en vervolging in een ruim Schengen-kader, zoals bij de 
Hazeldonk-route en Benelux-route. Lokale overlast 
door harddrugsverslaafden wordt stelselmatig en via 
een lik-op-stuk aanpak bestreden. De vraag in 
hoeverre een en ander effecten heeft op de straatprijs 
van drugs (vergelijk Korf en Verbraeck, 1993), of op 
de mate van vermogens- en geweldscriminaliteit door 
verslaafden (bij voorbeeld Inciardi, 1991), is in dit 
scenario niet interessant. Het doel, drugsbestrijding, 
rechtvaardigt immers eventuele onvoorziene gevolgen. 
Verslaafden die met justitie in aanraking komen 
worden consequent tot afkicken gedrongen. Dit 
betekent dat een keuze tussen basisregime en basis-
plus in detentie, zoals thans, voor criminele 
verslaafden uit de tijd is. 

Nader bezien houdt de zero-tolerance-attitude in 
(Inciardi, 1991, p. 11): als er geen drugsgebruikers 
waren was er ook geen drugprobleem, dus we moeten 
de gebruikers het leven zuur maken; de markt voor 
drugs wordt niet alleen gecreeerd door de beschik-
baarheid (het aanbod) maar ook door de vraag; 
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drugsgebruik begint met een bewuste daad, uit vrije 
wil; het idee van slechte vrienden berust op een 
vergissing; gebruikers van illegale drugs kunnen 
ervoor kiezen om er weer mee op te houden, en 
moeten dus verantwoordelijk worden gehouden voor 
hun gedrag; tot de vrijheid van het individu behoort 
niet het recht om zichzelf en zijn sociale omgeving ten 
gronde te richten. Aan dit rijtje kunnen we gerust 
toevoegen: elk onderscheid naar soft en hard drugs is 
principieel onjuist. Dit betekent in de Nederlandse 
verhoudingen dat de Opiumwet zou moeten worden 
aangepast. 

Voor de softdrugs stelt het repressieve scenario 
voor: het stimuleren van een verandering in opvat-
tingen over cannabisgebruik; het afbouwen en sluiten 
van de verkooppunten/koffieshops (zie ook de recente 
nota van de commissie-Blok); en het uitbannen van de 
Nederwietteelt. Op termijn zal de passage in de 0.M.- 
richtlijn van 1976 over de huisdealer kunnen worden 
geschrapt (vergelijk de werkgroep-Cremers, 1993). 
Aan de strafrechtelijke kant ten slotte is inspiratie te 
ontlenen aan het nieuwe plan van de regering-Clinton 
in Amerika: bij hardnekkig herhaalde recidive volgt 
onverbiddellijk een lange vrijheidsstraf. 

Het voordeel van deze benadering is onmiskenbaar 
de eenduidigheid, ook in preventieve zin, en een 
heldere boodschap naar alle kanten. De nadelen zijn 
onder meer de capaciteitsproblemen van justitie en de 
omvang van de georganiseerde criminaliteit. Een 
ander nadeel is het instandhouden of nog vergroten 
van de sociaal-medische problematiek van de 
verslaafden. 

Scenario II: decriminalisering en nadere regulering 
van softdrugsgebruik 

De benadering van de softdrugs wordt de laatste 
tijd meer en meer gezien als de `hoeksteen' van het 
Nederlandse drugsbeleid (Leuw, 1993). Niet zelden 
gaan er stemmen op dat het regulerings-regime voor 
softdrugs in Nederland toe is aan een nieuwe stap 
vooruit; het is ons immers gelukt, sinds 1976, om het 
gebruik van een voorheen illegale stof te normaliseren 
(Polak en Lap, 1992, p. 223). In ambtelijke VWS-
kring lijkt de laatste jaren het inzicht verbreid dat het 
tijd is om na te denken over passende alternatieven. 
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Een eventuele verscherping van het cannabisbeleid 
zou niet zijn te baseren op het volksgezondheids-
belang (Engelsman, 1993, p. 302). 

Uiteenlopende vormen van regulering van vraag en 
aanbod op de softdrugsmarkt zijn mogelijk. De 
regulering kan beperkt blijven tot de verkooppunten 
maar kan zich ook uitstrekken tot de distributie en 
zelfs de produktie voor binnenlands gebruik. Voor de 
verkooppunten zal er naast het huidige koffieshop-
beleid een aantal regels bij moeten komen die tegelijk 
ruimere mogelijkheden scheppen. Deze hebben 
betrekking op het aantal verkooppunten, spreiding, 
vestigingsplaatsen, deels naar analogie van de 
bestaande horeca-regelgeving in ons land. Mogelijk is 
een enkele richtlijn op basis van de Opiumwet te 
herformuleren, zoals het dertig-gram criterium: in 
plaats van de huisdealer kennen we nu immers de 
commerciele verkoop via koffieshops. 

Verder zou een voorlichtingscampagne kunnen 
worden gestart met bijsluiter bij de produkten in de 
shop, om het gebruik nader te normeren. Hiertoe 
behoren, naast een vergunningstelsel, kwaliteitscon-
trole en BTW-heffing (Jellinekcentrum, 1992, p. 152). 
Erkenning van de bestaande of een andere Bond van 
Cannabis Detaillisten (waarbij thans naar verluidt 
zorn honderdvijfentwintig van de meer dan vijftien-
honderd Nederlandse koffieshops zijn aangesloten) als 
officiele gesprekspartner van de overheid, zou de • 
handhaving mogelijk vergemakkelijken. Het is 
trouwens de vraag of het stimuleren van postorderbe-
drijven, een idee dat de laatste tijd opgang doet, ook 
in deze optic past. Een middelgrote Rotterdamse 
ondernemer meent van wel: 'De toeloop op de 
koffieshops en de overlast worden minder, en onze 
klanten van buiten de stad hoeven niet zo ver te 
reizen' (NRC 1/9/1994). Het nadeel is echter evident: 
controle op naleving van de overige richtlijnen, bij 
voorbeeld met betrekking tot minderjarige klanten, 
wordt moeilijker. 

Een volgend element is het specificeren van de 
maximum toelaatbare, `realistische' werkvoorraad 
voor de koffieshop-ondernemer (bij voorbeeld een 
kilo), in deze variant te combineren met gerichte actie 
tegen de producenten en grote leveranciers. Nog een 
stap verder is regelgeving ten aanzien van de 
produktie en distributie, te binden aan een vergunnin-
genstelsel met volume-, kwaliteits- en overige 
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bepalingen (keurmerk). Bij overtreding van de regels 
en bij vermenging met harddrugshandel dan wel 
bemoeienis met export (die immers illegaal blijft) of 
andere vormen van criminaliteit, vervalt direct de 
vergunning. Een soort nationaal cannabisbureau 
bewaakt de geregelde voorziening, inclusief markton-
derzoek, preventie en voorlichting (Lap, 1993, p. 113). 

Ook wettelijk zijn verschillende varianten denkbaar: 
een AMyB binnen het kader van de bestaande 
Opiumwet, wijziging van de wet teneinde cannabis te 
onttrekken aan de werkingssfeer en onderbrenging in 
een systeem ongeveer analoog aan de Drank- 
Horecawet, enzovoort. Volgens Lap (1993, p. 114) 
leent zich de status van cannabis als genotmiddel met 
een niet onaanyaardbaar risico zeer wel voor een 
dergelijke regeling. Nog een andere variant, waarin de 
volksgezondheidsbelangen voorop staan en het winst-
motief geheel wordt uitgebannen, is een staatsmono-
polie voor zowel produktie als handel. Dit is ongeveer 
de huidige situatie rond de alcohol in Finland. 

Scenario III: verstrekking van harddrugs aan 
verslaafden 

Gereguleerde verstrekking van (hard)drugs aan 
verslaafden kan verschillende vormen aannemen (zie 
bij voorbeeld Knauss en Erhardt, 1993, p. 34). 
Doorgaans wordt bedoeld dat met handhaving van de 
algehele strafbaarstelling, verslaafden onder strikte 
voorwaarden de mogelijkheid krijgen om op legale 
wijze hun oorspronkelijke middel (heroine) dan wel 
vervangende middelen (morfine, palfium, methadon) 
te verkrijgen. Het voorschrijven en verstrekken 
gebeurt in een medisch kader: via de specifieke drugs-
hulpverlening, huisartsen of in een therapeutische 
setting. Een eventueel staatsmonopolie op de 
produktie, handel en distributie van de middelen 
onder gelijktijdige illegaliteit van de niet-staatssector 
is hieraan mogelijk complementair. Pro's en contra's 
van verstrekking van harddrugs zijn in de literatuur al 
meerdere malen op een rij gezet.' 

Plannen tot verstrekking van harddrugs zijn niet 
van vandaag of gisteren. Zo kwam de gemeente 
Amsterdam er begin jaren tachtig mee. De 
Nederlandse Opiumwet schrijft echter de tussenkomst 
van een arts voor, wil men bij voorbeeld heroine 
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kunnen verstrekken. Vanwege de vermenging van het 
behandeldoel met dat van bestrijding van overlast en 
criminaliteit, respectievelijk het handhaven van de 
openbare orde, oordeelde destijds (1984) het hoofdbe-
stuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
ter Bevordering van de Geneeskunst dat de 
Amsterdamse plannen een oneigenlijke inschakeling 
van de arts betekenden; bovendien werden de 
medische indicaties dubieus en arbitrair geacht. Tien 
jaar later echter blijkt van de vaste groep methadon-
clienten in Amsterdam inmiddels bijna een kwart wel 
methadon verstrekt te krijgen via de huisarts. Sterker 
nog, de GG&GD streeft ernaar dat goed gereguleerde 
en geen overlast veroorzakende clienten naar de 
huisarts gaan (Spreeuwenberg, 1994, p. 1145). 

Uit oogpunt van volksgezondheid zijn de voordelen 
van een dergelijke `medicalisering' evident: betere 
zorgmogelijkheden onder normale behandel-omstan-
digheden (Polak, 1994, p. 1153). De recente gemeente-
lijke plannen voor verstrekking, voorzover nog ter 
tafel, mikken dan ook nadrukkelijk op een medisch 
kader. 

Niettemin lijken de plannen voor het lokaal bestuur 
mede ingegeven door de ervaren overlast door 
concentraties van verslaafden en dealers in de stad, 
onhygienische toestanden in openbare ruimten, crimi-
naliteitsoverlast, enzovoort. Het enige tot dusver 
gevoerde experiment in ons land met een ander 
middel dan methadon, de morfineverstrekking 
gedurende enkele jaren in Amsterdam, was te beperkt 
en had een te smalle basis voor een generaliserende 
evaluatie, zeker op het punt van overlast-reductie 
(Derks, 1990, pp. 292, 298). Het effect zal altijd 
afhankelijk zijn van de omvang van de gekozen 
doelgroep, de samenstelling, de reikwijdte van het 
aanbod aan middelen, de wijze van verstrekken en 
andere organisatorische en beheersings-voorwaarden. 
Volgens een recent Rotterdams onderzoek is een 
harde kern van nog geen 15 0/) van de verslaafden door 
de jaren been verantwoordelijk voor 80% van de veel 
voorkomende delicten (Boumanhuis, 1994). Bij de 
overige 85% is dus, kunnen we concluderen, met 
drugsverstrekking niet zo veel eer te behalen. Maar 
moeten dan juist, andersom, die hoog-criminele 
verslaafden hun drugs verstrekt krijgen? Dit zou een 
premie zijn op crimineel gedrag. 

Het antwoord dat thans in de lokale plannen 
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gegeven wordt is dan ook eenstemmig: nee. Juist de 
visueel meest opvallende, doch crimineel relatief 
weinig actieve marge van de drugsscene (de 'terminate 
verslaafde') mag zich verheugen in de aandacht van 
de plannen (Hessing, 1994; Politie Friesland, 1994, p. 
38). Onderzoek naar de relatie tussen methadon en 
criminaliteitsreductie laat slechts zeer beperkte 
effecten zien (Grapendaal e.a., 1991). In deze 
Amsterdamse studie bleken clienten van de laagdrem-
pelige methadon-voorzieningen meer delicten te 
plegen dan de `hoogdrempeligen' en degenen die niet 
ingeschreven stonden. Ook in dit onderzoek bleek 
ongeveer twintig procent van de verslaafden verant-
woordelijk voor het grootste deel van de door 
verslaafden gepleegde (verwervings)criminaliteit. Het 
gaat dus om een beperkt aantal, en dan nog in een 
beperkte fase van de carriere. Algemene criminolo-
gische inzichten in delinquente loopbanen, en bevin-
dingen van Nederlandse studies naar het verloop van 
hoog- en laag-criminele fasen in de drugscarriere, 
doen verdere twijfel rijzen over de effecten van derge-
lijke projecten op criminaliteit en overlast (zie ook 
Intraval, 1990; Swierstra, 1990, p. 167; Korf en Leuw, 
1992, p. 100). 

Een ander aspect aan verstrekking van drugs is nog 
de vraag waar de middelen vandaan te halen, en in 
hoeverre daarbij te concurreren met criminele drugs-
handelaars, dan wel bij hen in te kopen (Hund, 1993, 
p. 214). Moet een gericht marktoffensief comple-
mentair zijn aan de volksgezondheids-benadering 
(Adams, 1994, p. 106)? 

De eerste ervaringen met verstrekking van heroine 
in Ziirich, sinds begin dit jaar, zijn niet eenduidig. De 
kinderziekten heten onder meer een van de 
doelgroepen, vijftig straatprostituees, te betreffen, die 
nauwelijks te vullen was omdat zij niet bereid bleken 
zich aan de strenge begeleiding te onderwerpen. 
Polydrugsgebruikers dreigden al na enkele weken op 
te stappen omdat de heroineverstrekking onvoldoende 
in hun behoefte voorzag. De samenwerking met de 
politie is moeizaam geregeld: de namen van de 
clienten in het experiment worden niet vrijgegeven 
(Horstink, 1994). 

Wat de criminele drugshandel betreft ten slotte: elk 
systeem van verstrekking van harddrugs dat een • 
beperking inhoudt, houdt per definitie tevens een 
zwarte markt in stand. Hoe strenger het regulerings- 
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systeem, des te groter de kansen voor criminele onder-
nemers. Bij iedere poging om in deze geest een 
proeftuin in te richten, zal men op dit argument 
voorbereid moeten zijn. 

Scenario IV: legalisering van drugs 

Legalisering van drugs kan verschillende dingen 
inhouden: het volledig vrijgeven van alle drugs en het 
overlaten ervan aan de werking van de vrije markt, 
door de afschaffing van alle verbodsbepalingen van de 
Opiumwet; vrijgeven maar onder een regime brengen 
van staatsmonopolie; het vrijgeven van bepaalde, 
strikt omschreven, minder schadelijk geachte middelen 
(cannabis) door middel van opheffing van de straf-
baarstelling; en vormen van gereguleerde verstrekking 
van bepaalde (hard)drugs aan een welomschreven 
doelgroep van gebruikers in een juridisch kader van 
legalisering. De verschillende vormen lopen in het 
debat nogal eens door elkaar. Bovendien geldt voor 
alle varianten dat nadere bepalingen kunnen worden 
gesteld aan de verkrijgbaarheid, bij voorbeeld verge-
lijkbaar met alcohol. Onderstaand wordt voor de 
duidelijkheid een vergaande variant van legalisering 
bedoeld. 

Verder moeten we bij legaliseringsvoorstellen steeds 
voor ogen houden welk probleem er het beste mee 
wordt opgelost: het beperkt houden van de secundaire 
drugsproblemen op sociaal-medisch vlak, of bij 
voorbeeld een negatieve kosten-baten balans van 
justitie. Daargelaten dat beide evenzeer legitiem 
kunnen zijn, is het handig ze uit elkaar te houden: wie 
is probleem-eigenaar? Op voorhand duidelijk is dat 
legalisering mogelijk bepaalde problemen oplost, maar 
tegelijk zeker weer nieuwe creeert. Dit is ook niet erg, 
en desavoueert op zich ook niet de legaliseringsvoor-
stellen. Over de pro's en contra's van legalisering van 
drugs is inmiddels, ook internationaal, uitgebreide 
literatuur voorhanden. 2  

De juridische discussie gaat primair over de straf-
baarheid van slachtofferloze delicten en de 
houdbaarheid van de verplaatsingsthese met 
betrekking tot drugshandel ('We houden moord maar 
strafbaar want anders gaan die moordenaars 
verkrachten', Leijten, 1994, p. 738); over het recht van 
de staat om zijn onderdanen tegen zichzelf in 
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bescherming te nemen; en over de opzegging van 
internationale verdragen. 

De criminologische discussie betreft de reductie van 
(verwervings)criminaliteit door verslaafden en de 
vraag in hoeverre zij niettemin delicten zullen blijven 
plegen; en op omvang en werking van de georgani-
seerde criminaliteit, waaronder het aspect van 
verplaatsing van activiteiten naar andere sectoren. 

Economen en bestuurskundigen interesseert eerder de 
corrumperende werking van de drugs; de ontlasting 
van het politie- en justitie-apparaat; en de te 
verwachten opbrengst aan belastingen en premies in 
relatie tot de onkosten van het huidige beleid; en de 
onkosten door verslaafden, overigens ook aan legate 
middelen, voor arbeidsmarkt, gezondheidszorg en 
sociale zekerheid. 

Op internationaal politiek vlak hangt de vraag rond 
de aanzuigende werking op verslaafden, en het 
dreigend isolement van Nederland, boven de markt 
(juist nu er internationaal wat meer begrip voor ons 
drugsbeleid is gekomen); een wat ander aspect is dat 
thans mogelijk miljoenen mensen in Latijns-Amerika 
en Azie leven van de produktie, handel en met de 
drugs gepaard gaande overheidscorruptie, waarvoor 
niet direct vervangende markten zullen bestaan. 

Het medische debat gaat primair om de vraag wat, 
ontdaan van de huidige sociale context, de gezond-
heidsrisico's en verslavende werking van de drugs zijn; 
de mogelijkheid om normale concentraties, in zuivere 
vorm en onder hygienische condities te laten 
gebruiken, en zodoende tevens de verslaving 
effectiever te kunnen behandelen; de preventie van 
Aids en andere infectieziekten; om de vraag of het 
niettemin verantwoord is de deur open te zetten voor 
een zoveelste grootschalige legate verslaving: grotere 
beschikbaarheid pleegt immers te leiden tot een 
grotere gemiddelde consumptie, en deze leidt tot meer 
probleemgebruikers, bovendien met nog onbekende 
risico's bij hogere doseringen en dergelijke; en over 
welke middelen wet en welke niet te legaliseren, en 
wat te doen met nieuw op de markt te verschijnen 
drugs. 

Politiek-retorisch ten slotte gaat de strijd vooral 
over het recht van het individu op zelfbeschikking 
(prohibitie is paternalistisch); politie en justitie 
kunnen zich beter gaan bezighouden met de soorten 
misdaden that people cannot walk away from; over de 
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kwaliteit van het !even in de grote stad; en over de 
vraag of de westerse cultuur deze middelen we! 
aankan. 

De specifieke argumenten in het geval van cannabis 
alleen, zijn in de regel een steviger onderbouwde 
variant dan bij drugs in het algemeen (pro legali-
sering), respectievelijk een wat minder stevig onder-
bouwde (contra). Daarenboven wordt de verdere 
scheiding van de markt ten opzichte van de harddrugs 
benadrukt. 

Welbeschouwd blijken de argumenten pro legali-
sering nogal eens het spiegelbeeld te zijn van de 
argumenten contra. We hebben het dan ook over een 
problematiek die van alle tijden en plaatsen is, en in 
zoverre niet 'op te lossen'. Wat hooguit kan, is 
trachten de problemen zo beheersbaar mogelijk te 
houden. Daarbij zal er steeds sprake zijn van een 
spanning tussen het individuele recht op zelfbe-
stemming en de legitieme belangen van de 
maatschappij. 

Effecten van drugsbeleid binnen de vier scenario's 

Wat zouden de vier nieuwe scenario's nu kunnen 
bijdragen aan de oplossing van de drugsproblematiek? 
In schema I doen we een voorzichtige poging tot een 
antwoord. Horizontaal staan de scenario's, verticaal 
de belangrijkste beleidsproblemen waarmee justitie 
zich ziet geconfronteerd. Deze problemen fungeren als 
criteria waaraan het belang en het gewicht van de 
scenario's zijn af te meten. De toegekende scores zijn 
relatief: het gaat om een effect in de gewenste richting 
(positief te waarderen), effect in ongewenste richting 
(negatief te waarderen), dan wel geen effect van 
betekenis. 

Bij de bepaling van toekomstige beleidskeuzen kan 
een schema als dit twee functies vervullen. In de eerste 
plaats maakt het duidelijk waarop al dan niet extra 
beleidsinspanningen moeten worden gericht. Bij 
voorbeeld: als men kiest voor het scenario van meer 
repressie, dan zullen onvermijdelijk extra inspan-
ningen nodig zijn voor de bestrijding van criminaliteit, 
capaciteitsvergroting van justitie en voor de 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. In de 
tweede plaats is verticaal te vergelijken: welk scenario 
belooft over het geheel genomen de beste gemiddelde 
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Schema 1: Effecten van drugsbeleid binnen verschillende scenario's 

Vier scenario's: 	I 	 II 	 III 	 IV 
effecten van 	Meer repressie Decriminalise- Gereguleerde Legalisering 
drugsbeleid 	 ring softdrugs verstrekking 

harddrugs 

Criminaliteit 
van verslaafden 
en capaciteit 
justitie 

Omvang geor- 	 geen 	 geen 
ganiseerde 
criminaliteit 

Lokale overlast 	geen 	 ++ 

Eenduidig 	++ 	 geen 
beleid 

Maatschap- 	+ 	 + 	 - 	 geen 
pelijk draagvlak 
drugsbeleid 

Aantal 
verslaafden 

Sociaal-me-
dische condities 

Positie van 
NL in Europa, 
t.o. VS 

geen 

geen 

Effect in de gewenste richting (positief) : + 
Effect in ongewenste richting (negatief) : - 
Geen effect, huidige probleem blijft gelijk: geen 

geen 

geen 	 - 	 - 

geen 	 + 	 + 

geen 	 geen 	 - 

uitkomst? Hier gaan we later op in; eerst lichten we de 
scores op de afzonderlijke criteria toe. 

Criminaliteit van verslaafden en capaciteitsproblemen 
van justitie 

Scenario I: Binnen het repressie-scenario neemt de 
totale omvang van de verwervingscriminaliteit onder 
verslaafden zeker toe. Bestrijding hiervan heeft hoge 
prioriteit. 

Scenario II: Van decriminalisering van softdrugs is 
op dit punt geen effect te verwachten. Immers, 
specifieke verwervingscriminaliteit vindt onder 
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softdrugsgebruikers voorzover bekend niet op grote 
schaal plaats. En die jongeren bij wie het softdrugsge-
bruik in een delinquent patroon past, zullen met dit 
laatste doorgaan. 

Scenario III: Het effect van drugsverstrekking op de 
criminaliteit van verslaafden is direct afhankelijk van 
keuze, samenstelling en omvang van de doelgroep, en 
bij voorbeeld van de reikwijdte van de verstrekking 
(soorten drugs, methode, omstandigheden, 
enzovoort). Vooralsnog geen duidelijk effect. 
Scenario IV: Bij legalisering is zeker een afname te 
verwachten van verwervingscriminaliteit. Even zeker is 
overigens dat de criminaliteit van drugsverslaafden 
niet tot nul wordt gereduceerd. 

°twang van de georganiseerde criminal/left 

Scenario Onder een repressiever regime zal deze 
nog verder toenemen, gezien de ervaringen met de 
huidige situatie en de situatie in landen met een strikt 
repressieve benadering. 

Scenario II: Een verdere regulering van de binnen- 
landse softdrugsmarkt door de overheid zal de illegale 
produktie en handel zeker niet geheel uitbannen. 
Waarschijnlijk is de markt voor produktie van en 
handel in illegale drugs nog niet verzadigd, ook gezien 
de groeiende transito-mogelijkheden met Oost-
Europa. Dit aspect is tevens te zien in combinatie met 
de mogelijkheden voor introductie van nieuwe illegale 
drugs. Misschien is enige afname te verwachten: met 
`geen effect' blijven we aan de voorzichtige kant. 

Scenario III: Voor de harddrugs geldt dat bij een 
uitsluitende regulering aan het einde van de illegale 
keten, dus bij de verstrekking aan verslaafden, de 
ruimte voor de illegale markt zeker blijft bestaan. 
Voor een toename echter, doordat men op zoek zou 
moeten naar nieuwe afnemers (zoals wel eens wordt 
verondersteld) zijn ook geen indicaties aanwezig. 
Scenario I V: Van een binnenlandse legalisering van 
drugs, van softdrugs dan wel van soft en harddrugs 
beide, zal zeker enig effect uitgaan op de omvang van 
de georganiseerde criminaliteit. Immers niet is in te 
zien welke vervangende markten er op deze schaal zo 
maar te vinden of te creeren zouden zijn. Hoe groot 
de afname zou kunnen zijn, is echter een tweede 
vraag. Volgens Bovenkerk (1994, p. 10) zou, analoog 
aan de beeindiging van de Amerikaanse drooglegging, 
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naar schatting een derde van de illegale drugssector 
over kunnen gaan op legate activiteiten, terwijl de rest 
zich met (georganiseerde en kleinere) criminaliteit 
bezig blijft houden. Een afname van georganiseerde 
criminaliteit is dus te verwachten. 

Lokale overlast 

Scenario I: Een strikt repressieve aanpak zal er aan 
de ene kant voor zorgen dat bepaalde lokale brand-
haarden van overlast (gedoogplaatsen, junkieparkjes, 
Perron-Nul, bekende dealpanden) zullen verdwijnen. 
Daarentegen zal de toegenomen verwervingscrimina-
liteit van de individuele verslaafden voor een 
verspreide toename van overlast zorgen. Het meer 
ondergrondse karakter van de drugswereld zal 
bovendien weer voor nieuwe onvoorspelbare opris-
pingen zorgen. Het resulterend effect op de lokale 
overlast is vooralsnog onduidelijk. 

Scenario II: Een verdere regulering van vraag en 
aanbod op de softdrugsmarkt zal ervoor zorgen dat 
minder sprake zal zijn van een schemergebied tussen 
softdrugs enerzijds en criminele handel en harddrugs-
criminaliteit anderzijds. De verkooppunten van 
softdrugs kunnen hier in principe van verschoond 
blijven. Dit betekent vermindering van lokale overlast. 

Scenario III: Gereguleerde verstrekking van drugs 
maakt het in beginsel mogelijk om lokale proble-
matiek beter beheersbaar te maken. De grotere zicht-
baarheid van de problematiek, het dagelijkse contact 
met de clienten en de aanknopingspunten voor verder-
gaande begeleiding en dergelijke (tevens met meer 
kansrijke drang-modaliteiten) verminderen de kans op 
ongewenste concentraties. Opnieuw zij benadrukt dat 
ook hier de omvang van het effect direct afhankelijk is 
van de grootte van de doelgroep en dergelijke. 

Scenario IV: Legalisering van (alle) drugs zal zeker 
een positieve uitwerking hebben op de huidige 
overlast-problematiek. De illegale straathandel en het 
criminele randgebeuren worden sterk teruggedrongen 
voorzover het om drugsverwerving gaat; de ongere-
gelde drugsprostitutie vermindert; en door de 
normalere gebruiksomstandigheden neemt niet alleen 
de hygiene en dergelijke toe, maar tevens de visuele 
overlast af. 
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Eenduidigheid van belch! 

Scenario I: Dit mag inmiddels voor zich spreken. 
Scenario II: Een verdergaande regulering van 

softdrugs zal aan de ene kant de duidelijkheid ten 
goede komen; het gedoogbeleid wordt immers 
tegenover de (potentiele) gebruikers consequenter 
toegepast. Aan de andere kant blijven we zitten met 
de paradox rond de strafbaarstelling van het niet-
gereguleerde deel van produktie en handel. Met name 
de bestrijding van de criminele export kan juist nog 
wel eens moeilijker worden. Over het geheel zal dit 
scenario aan de mate van eenduidigheid van het beleid 
niet veel toe- of afdoen. 

Scenario III: In het geval van verstrekking van 
harddrugs aan een beperkte categoric, bij constant-
houding van de rest, boet het beleid daarentegen zeker 
aan helderheid in. Hoe verhoudt zich de `Inedische' 
verstrekking met het criminaliteits- en veiligheids-
beleid? Hoe kan iets tegelijk bestreden worden en van 
staatswege uitgedeeld, onder soepele voorwaarden, 
aan de illegale verslaafde? Hoelang of hoe zwaar moet 
je verslaafd zijn om in aanmerking te komen? 

Scenario IV: Legalisering van drugs heeft het 
voordeel van de eenduidigheid. Al langere tijd leek de 
Nederlandse overheid het gebruik als zodanig toch 
niet zo'n groot probleem te vinden. Welaan, de achter 
ons liggende gedoog-periode kan nu worden 
bestempeld als experiment: project geslaagd, nu een 
stap verder. In internationaal verband behoeft niet 
meer te worden gezwoegd op oprekkings-clausules en 
uitzonderingsbepalingen. 

Maatschappelijk draagvlak voor het drugsbeleid 

Scenario I: De repressieve benadering kan worden 
geacht onder de bevolking voldoende aanhang te 
hebben. De overlast, naast de onzekerheid ten aanzien 
van de voorlichting aan je eigen kinderen, is 
waarschijnlijk hetgeen de meeste burgers het sterkst 
aangaat. Een heldere boodschap van de overheid 
tegen drugs kan hierbij alleen maar positief werken. 

Scenario II: De Nederlandse bevolking lijkt in 
doorsnee geen overwegende problemen te hebben met 
het gebruik van cannabis als zodanig. Het recente 
SCP-rapport bevestigt dit (1994, p. 469). Wat dit 
betreft lijkt een verdergaande decriminalisering 

134 	Justitiele verkenningen, jrg. 20, nr. 8.1994 



haalbaar. Uit onderzoek is hier echter niet veel over 
bekend; een voorzichtig plusje, dan maar. 

Scenario III: Anders dan softdrugs, hebben 
harddrugs (zeker heroine) voor buitengewoon veel 
mensen een afschrikwekkende naam. De associatie 
met spuiten en onhygienische toestanden, onvoor-
spelbaar gedrag en heftige verslaving is sterk. Het 
argument van overlastbestrijding is voor veel burgers 
waarschijnlijk te indirect om een maatschappelijk 
draagvlak voor verstrekking van harddrugs te creeren. 
Het SCP-rapport lijkt dit te onderstrepen (1994, p. 
470). 

Scenario IV: Voor legalisering van drugs lijkt er (op 
dit moment) zeker geen voldoende draagvlak 
aanwezig. Weliswaar komen er recent ook positieve 
geluiden uit andere kringen dan van de traditionele 
voorstanders; de opvatting lijkt echter niet breed 
verbreid. Anderzijds zal legalisering in de ogen van de 
bevolking een helderder en effectievere handelwijze 
zijn dan bij voorbeeld verstrekking. We houden het 
erop dat het draagvlak ongeveer gelijk zou blijven. 

Aantal verslaafden 

Scenario I: Het aantal drugsverslaafden zal bij een 
toenemend repressief beleid in Nederland 
waarschijnlijk niet sterk toe- of afnemen. Gezien de 
groeiende hoeveelheid onderzoeksbevindingen en 
vergelijkingen tussen landen met een meer of minder 
repressief regime, is deze stelling goed verdedigbaar. 

Scenario II: Ook na tientallen jaren van gedoogd 
gebruik in ons land lijkt er van verslavingsproblemen 
aan softdrugs slechts op zeer geringe schaal sprake. 
Voorzover bekend wendt 1 a 2% van de dagelijkse 
gebruikers zich tot de drugshulpverlening. 
Verdergaande decriminalisering van softdrugs zal 
mogelijk het gebruik (flunk) doen toenemen, maar van 
een toename van verslavingsproblematiek zal nauwe-
lijks sprake zijn. Wat het effect op het gebruik van 
harddrugs betreft: de fysiologische stepping-stone-these 
wordt in de literatuur alom als achterhaald 
beschouwd. Hooguit ware deze te vervangen door een 
sociaal-culturele: ingeval de softdrugs in dezelfde 
marginale hoek worden gedrongen als de harddrugs, 
lopen ze elkaar letterlijk tegen het lijf, en vallen er 
drempels weg. Nadere `normalisering' van softdrugs 

Drugsscenario's 135 



zal dus geen ongewenst effect hebben op het aantal 
harddrugsverslaarden. 

Scenario III: Verstrekking van harddrugs zal op de 
korte termijn waarschijnlijk weinig effect hebben op 
de omvang van de verslaving. Wanneer het systeem 
echter langer en regelmatig functioneert en grotere 
doelgroepen gaat omvatten, is een aanzuigende 
werking onder potentiele en experimenterende 
gebruikers zeer we! denkbaar. Afhankelijk van hun 
sociale situatie en/of psychische gesteldheid, kan het 
voor de nieuwkomers beslist aantrekkelijk zijn om 
subjectief ervaren problemen officieel door de 
medische stand te laten erkennen als serieuze versla-
vingsproblematiek. Daarmee neemt het aantal 
verslaafden toe. 

Scenario IV: Vrijwel unaniem gaan onderzoekers er 
van uit dat na legalisering van drugs het aantal 
verslaafden zal toenemen. De grote schaal waarop 
verslaving aan gokken blijkt voor te komen, maakt 
dit bij voorbeeld waarschijnlijk. Het aantal potentiele 
drugsgebruikers voor wie de drempel van de illega-
liteit zal wegvallen, zal groter zijn dan de categorie die 
niet meer zal gaan gebruiken omdat de illegale reuk er 
af is. Sommigen baseren de verwachting op het 
gegeven dat de overgrote meerderheid van de 
doorsnee-bevolking in de huidige situatie drugs niet 
gemakkelijk verkrijgbaar vindt (Inciardi en McBride, 
1989, p. 271). Specifiek onderzoek naar de vraag wat 
mensen zelf zouden doen als de drugs legaal werden, 
is er echter haast niet gedaan. In de Verenigde Staten 
laat een survey zien dat ongeveer twee maal zo veel 
mensen nu zeggen dat ze in dat geval zouden gaan 
gebruiken, als thans feitelijk het geval is (Clark, 1993, 
p. 120). Het ging hierbij echter alleen om cannabis en 
cocaine. 

Soethat-tnedische eondities 

Scenario I: Het eenzijdig opvoeren van de repressie 
zal waarschijnlijk ongewenste effecten hebben op 
sociaal-medisch vlak: onhygienische gebruiksomstan-
digheden, mindere toegankelijkheid voor de reguliere 
gezondheidszorg, grotere kans op verspreiding van 
Aids en dergelijke. Ervaringen in andere landen laten 
dit zien. 

Scenario 	Nadere decriminalisering van softdrugs 
zal hier geen invloed op hebben, positief noch 
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negatief. Van specifieke sociaal-medische problematiek 
is in het geval van softdrugsgebruik immers hoege-
naamd geen sprake. 

Scenario III: Verstrekking van harddrugs zal op dit 
punt in principe positief kunnen uitwerken, immers 
ten aanzien van diegenen die onder medische 
begeleiding drugs voorgeschreven krijgen. De omvang 
van het effect in epidemiologische zin is echter direct 
afhankelijk van de grootte van de doelgroep en de 
reikwijdte van de verstrekking. Een voorzichtig plusje, 
maar. 

Scenario IV: Legalisering zal positieve uitwerking 
hebben op de condities waaronder verslaafden leven, 
zowel in medisch opzicht als, over de hele linie, enige 
verlichting van de maatschappelijke marginaliteit. Het 
laatste zal er echter niet door opgelost worden; 
daarvoor maken drugs te zeer onderdeel uit van een 
complex van sociaal-maatschappelijke problematiek. 

Positie van ons land in Europa en ten opzichte van de 
Verenigde Staten 

Scenario I: Op dit punt zal verscherping van de 
repressie, door de bank genomen, zeker positieve 
uitwerking hebben. 

Scenario II: Bij decriminalisering van softdrugs zal 
er wat dit betreft niet veel veranderen, naar het zich 
laat aanzien; de positie van ons land blijft interna-
tionaal ongeveer gelijk. De reeds bestaande kritiek zal 
aanhouden respectievelijk haar gelijk bevestigd zien; 
maar ook de voorzichtige pogingen van enkele andere 
landen om juist op softdrugsgebied aanpassingen 
mogelijk te maken zullen erdoor bekrachtigd kunnen 
worden. Bovendien kan Nederland voor de rest van 
het drugsbeleid (bestrijding handel, aanpak 
harddrugs, enzovoort) in de pas blijven lopen. 

Scenario III: Een beperkt experiment van drugsvers-
trekking aan verslaafden zal uit de aard der zaak 
weinig gevolgen hebben voor de internationale relaties 
van ons land; eerder zou het door een aantal landen 
met belangstelling worden gevolgd. Ook op den duur 
zullen er waarschijnlijk niet veel wolken aan de 
horizon verschijnen; immers een goed gecontroleerde 
verstrekking aan verslaafden in Nederland heeft op 
zich zelf geen uitzaaiend effect. Echt enthousiast zal 
het buitenland niet zijn, omdat de samenwerking op 
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het gebied van drugsbestrijding een deuk op kan 
lopen. Het netto effect lijkt vooralsnog gering. 

Scenario IV: Zeker in het licht van de noodzakelijke 
opzegging van internationale verdragen zal het effect 
negatief zijn. Hierover lijkt Nederland zich geen 
illusies te hoeven maken. 

Tot dusver hebben we de matrix horizontaal 
bekeken. Maar zoals gezegd, beleidmakers zullen het 
schema ook verticaal willen lezen: wat levert de keuze 
voor een bepaald scenario mij over het geheel 
genomen op? Welk scenario komt er gemiddeld over 
alle criteria het beste af? Bezien we de matrix nog 
eens, dan is het verleidelijk om direct het antwoord te 
geven: decriminalisering van softdrugs (scenario II). 
Immers, deze kolom vermeldt een paar positieve, en 
verder vooral gelijkblijvende scores. Negatieve 
uitkomsten komen niet voor, in tegenstelling tot in de 
andere drie scenario's. Maar nu doen zich een paar 
vragen voor. We gaan hier nog kort op in. 

De eerste vraag betreft de keuze van de criteria. In 
de selectie van de gehanteerde criteria zit natuurlijk 
een flinke adder onder het gras. Scenario II scoort nu 
wel aardig op het bier getoonde geheel, maar waarom 
niet (tevens) andere criteria opgenomen zoals belas-
tingopbrengsten in ruime zin, de verhouding tussen 
rijksoverheid en lokaal bestuur, of Aids-preventie. 
Misschien scoort verstrekking van harddrugs heel 
hoog op het laatste criterium. 

De tweede vraag betreft het gewicht van de criteria. 
Evenzeer van belang bij uiteindelijke keuzen is het 
gewicht dat wordt toegekend aan de onderscheiden 
criteria. De repressieve optic scoort uitgesproken 
negatief op het aspect van het volume van crimina-
liteit van verslaafden, maar uitgesproken positief op 
dat van de eenduidigheid van beleid. Uit oogpunt van 
preventie en voorlichting zou dit laatste van meer 
belang kunnen zijn dan het 'onvermijdelijke' criminele 
gedrag. Anders gezegd, justitie mag dan voor het 
moment een capaciteitsprobleem hebben maar de 
eenduidige preventieve boodschap zal op den duur 
ook hiervoor soelaas bieden. Legalisering van drugs, 
op haar beurt, lost voor een deel zeker een capaciteits-
probleem van justitie op, maar we krijgen er 
ongetwijfeld een flunk volksgezondheids-probleem 
voor terug. Hier kan dus verschillend tegenaan 
worden gekeken. 
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In het schema zoals het er nu staat is een begin 
gemaakt met het toekennen van gewichten, door een 
enkele keer dubbele plusjes en minnetjes te gebruiken. 
Een stap verder zou een multi-criteria analyse zijn met 
gewichtenset, waarin ieder afzonderlijk criterium een 
gekwantificeerde waarde krijgt toegekend. Mogelijk is 
daarvoor, naast bevindingen van wetenschappelijk 
onderzoek en evaluaties, zoiets als een delphi-ronde 
nodig langs de direct betrokkenen (politie, 0.M., 
lokaal bestuur, verslavingszorg enzovoort): hoe zijn 
volgens intersubjectief oordeel van materiedeskun-
digen de criteria ten opzichte van elkaar te wegen? Zo 
ligt overlastbestrijding op dit moment politiek en 
beleidsmatig zeer goed in de markt. Scenario's die 
hierop goed scoren zijn welkom. Maar hoe zal het er 
over een jaar of vijf voor staan? 

De derde vraag betreft samenhang tussen de 
scenario's. De vier scenario's zijn bier gepresenteerd 
als afzonderlijke beleidsopties. In werkelijkheid 
kunnen elementen uit het een samengaan met 
elementen uit het ander; ook kunnen bij voorbeeld 
scenario II en III geheel in combinatie worden 
doorgevoerd. Blijven de positieve scores van de decri-
minalisering van softdrugs dan plusjes? Verder zijn de 
opties ook te zien als stappen in een proces. Blijven de 
plusjes van optie II staan wanneer vervolgens wordt 
overgegaan op bij voorbeeld IV (legalisering)? En wat 
als we bij nader inzien, ten halve gekeerd, de voorkeur 
hebben om `terug' te gaan naar I? Een en ander 
vraagt nadere uitwerking. 

Ten slotte 

Hebben scenario's zin? Scenario's worden wel de 
overheidsplanning van de jaren negentig genoemd, 
met meer vrije ruimte, meer onzekerheidsfactoren en 
meer spelers dan in de goede oude tijd toen we de 
samenleving meer maakbaar achtten. Onze drugssce-
nario' hebben vooralsnog misschien toch wat minder 
oplossend vermogen dan we er op voorhand van 
verwachtten. 

Maar er komen betere tijden. Duidelijk is geworden 
dat, wit het beleid de afwegingen rond de drugsproble-
matiek beter kunnen maken, nog meer kennis en 
informatie nodig is. Te denken valt aan: een nadere 
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Noten 

' Zie bij voorbeeld Knauss en 
Erhardt (1993. p. 55); Hand 1993, 
p. 214; Adams, 1994, p. 106; Van 
Dijk, 1994, p. I; Horstink, 1994, 
P. 7 . 

Zie bij voorbeeld Inciardi, 1991; 
Polak en Lap, 1992; Nadelmann, 
1992; Knauss en Erhardt, 1993; 
Hund, 1993; Grapendaal en., 
1994; Bovenkerk, 1994. 
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Hoe eenvoudige simulaties 

te denken geven 

Over inschrijvingsvoorwaarden in de 

gefinancierde rechtsbijstand 

dr. A. Klijn en drs. S. van Leeuwen* 

Op 1 januari van dit jaar trad de Wet op de rechts- 
bijstand (Stb. 1993, nr. 775) in werking. Deze wet 
regelt de van overheidswege mede-gefinancierde 
rechtsbijstand aan particulieren die niet over 
voldoende financiele bestaansmiddelen beschikken om 
zelf de kosten van die bijstand volledig te kunnen 
dragen. De nieuwe wet vervangt de Wet op de rechts-
bijstand aan on- en minvermogenden (WROM) (Stb. 
233, 1957) die op 1 januari 1958 in werking trad. 

Over deze wet is veel te doen te doen geweest; het is 
geen toeval dat er minstens vier versies (die nogal van 
strekking verschilden) aan de huidige tekst vooraf 
gegaan zijn.' In feite vormt deze wet het parlementaire 
sediment van een maatschappelijk gistingsproces dat 
haar startpunt vond eind jaren zestig, begin jaren 
zeventig: de sociale rechtshulpbeweging. Daarover 
echter handelt dit artikel niet. 

In dit artikel is die wet niet meer dan een kapstok 
waaraan een bepaald probleem hangt, in dit geval een 
beleidsvoornemen om de bij de rechtshulpverlening 
betrokken advocaten te sturen (op afstand). Om de 
complexiteit van die opgave wat beter in het zicht te 
krijgen hebben we geprobeerd via simulaties — zoals 
omschreven door Van der Doelen in zijn voorgaande 
bijdrage in dit nummer — mogelijke gevolgen van 
denkbare beleidsvarianten in kaart te brengen. Een 
illustratie dus van hoe men met bestaand materiaal en 
een aantal te beredeneren veronderstellingen het pad 
van de beleidsvoerders kan effenen, al was het maar 
door ze op valkuilen te wijzen. 

* De auteurs zijn beiden als onderzoeker werkzaam op het 
WODC. Ze danken hierbij het Chazeras-genootschap voor 
de inspiratie, Gerard Paufides en Spyros Markadonnakis 
voor hun statistische hulp en Sjaak Essers voor de grafische 
ondersteuning. 
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Doel van de wet 

Uiterst bondig samengevat doet de wet drie dingen: 
geregeld wordt de bestuurlijk-administratieve organi-
satie van de voorziening, vervolgens wordt de inhoud 
van de voorziening en de kring van rechthebbenden 
afgebakend en ten slotte worden regels gesteld ten 
aanzien van de professionele rechtsbijstandverleners. 
Dat zijn enerzijds de juridische medewerkers in dienst 
van Stichtingen voor rechtsbijstand (in de volksmond: 
de Buro's voor rechtshulp) en anderzijds de zelf-
standig gevestigde advocaten. 2  

Tot nu toe deed de wetgever er het zwijgen toe waar 
het de inzet van advocaten betrof. Of men deelnam of 
niet, dat was een zaak van de advocaat, of zo men wil 
van de beroepsgroep. Immers we hebben hier niet te 
doen met gewone vrije jongens, maar met het nobile 
officium met als inherent kenmerk het besef dat men 
met z'n alien de last van nu eenmaal niet volgens 
marktconforme tarieven betaald werk moest 
verrichten zonder dat de kwaliteit van het werk er 
onder zou lijden. 3  

Na een dergelijke omschrijving begrijpt een ieder 
da.t de praktijk sommigen ruimte geeft voor twijfel 
aan de werkzaamheid van deze norm. Het feit alleen 
al dat de huidige wet expliciet regels bevat omtrent die 
deelname maakt duidelijk dat we hier voortaan van 
doen hebben met een mee-sturende overheid. Die 
regels waarmee de overheid wenst te sturen, het 
zogenaamde inschrijvingsbeleid, staan hieronder 
vermeld. 

Wet op de rechtsbijstand 

Artikel 14 van de Wet op de rechtsbijstand bepaalt: 
Alle in het ressort ingeschreven advocaten die de wens 
daartoe te kennen hebben gegeven, worden door de 
raad ingeschreven indien zij voldoen aan de in artikel 
15 bedoelde voorwaarden. 

Artikel 15 lid 1 van dezelfde wet bepaalt: De door 
de raad te stellen voorwaarden kunnen betrekking 
hebben op: a: het minimum en het maximum aantal 
zaken waarvoor een advocaat jaarlijks zal worden 
toegevoegd; b: de deskundigheid van de advocaat op 
bepaalde rechtsgebieden; c: de organisatie van het 
kantoor waar de advocaat werkzaam is; d: de verslag- 

Hoe eenvoudige simulaties te denken geven 	 145 



legging door de advocaat omtrent de door hem 
verleende rechtsbijstand. 

Allereerst moet hierbij worden opgemerkt dat de 
wet spreekt in termen van een mogelijkheid: het 
bevoegde gezag — in dit geval de vijf ressortsgewijs 
georganiseerde Raden voor Rechtsbijstand — kan 
voorwaarden stellen aan de verplichte inschrijving. 
Maar men vergisse zich niet, men dient te lezen: 
meet. Immers het gaat hier om een uitdrukkelijke 
poging om de huidige praktijk te sturen. 

Bovendien moet iets worden opgemerkt over de 
richting waarin gestuurd wordt. Daarover is de 
Memorie van toelichting onomwonden: het gaat om 
een verbetering van de kwaliteit en de efficientie van 
de dienstverlening. Daartoe dienen eisen te worden 
gesteld aan de praktijksituatie van participerende 
advocaten.° 

De wetgever als kapitein 

Wanneer een wetgever maatregelen neemt, gaat deze 
zelden over eon nacht ijs. Wetgeving kost vaak veel 
tijd; dat geldt zeker voor justitie-wetgeving.' Men zou 
kunnen denken dat een groot deel van die tijd opgaat 
aan de noodzakelijke voorbereiding. (miners het 
kiezen van een instrumentarium ter realisering van een 
voor ogen gesteld doe vergt, goed beschouwd, een 
niet geringe hoeveelheid voorkennis. In essentie gaat 
het om inzicht in de feitelijke gang van zaken, om 
zicht op hetgeen men op termijn wenst te bereiken en 
ten derde om kennis van de complexe omstandigheden 
waarmee men in dit geval geconfronteerd wordt. Al 
deze kennis-ingredienten verzamelen en weloverwogen 
combineren, dat is de stuurmanskunst die goede 
wetgeving vergt. 

De praktijk blijkt veelal anders. Hoezeer het schort 
aan die voorbereiding realiseert zich de lezer van het 
onlangs door de Algemene Rekenkamer uitgebrachte 
onderzoeksrapport Wetgeving: organisatie, proces en 
produkt. Dat onderzoek, verricht in de periode eind 
1991-medio 1993, heeft betrek king op 36 wetsvoor-
stellen verspreid over twaalf departementen. Gekeken 
is naar de mate waarin de in 1990 door het kabinet 
geformuleerde kwaliteitseisen voor wetgeving in de 
praktijk ook werden ingelost. Daaruit bleek dat er 
betrekkelijk weinig aandacht naar de voorbereiding 

146 	Justitiole verkenningen, jrg. 20, nr. 8,1994 



Figuur 1: De Coleman-catamaran 
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uitgaat.° Wat dit betekent voor de feitelijke 
effectiviteit van wetgeving kan men bevroeden aan de 
hand van onderstaand schema waarin staat weerge-
geven hoe een wet `werkt'. Het is de grafische 
weergave van de gedachtengang zoals geformuleerd 
door Coleman (1990), in de wandeling ook wel 
aangeduid als 'het Coleman-bootje'. Bij deze weergave 
een korte toelichting. 

De Wet (op de rechtsbijstand) beoogt een grotere 
mate van kwaliteit en efficiency in de praktijk van de 
rechtsbijstandverlening. Dat is een doelstelling die 
zich laat lokaliseren op een macro-sociaal niveau. Een 
dergelijke verandering geschiedt echter niet direct, ze 
moet gedacht worden als het produkt van talloze 
veranderde gedragskeuzen van de in het systeem (van 
de rechtsbijstandverlening) opererende actoren. In ons 
geval kunnen we ze gemakshalve onderscheiden in 
twee categorieen: de recht(sbijstand)zoekenden en de 
recht(sbijstand)verleners. 

Gaan we nu uit van het axioma van zich rationeel 
gedragende personen, hetgeen zoveel betekent dat 
individuele gedragingen beschouwd worden als de 
voor de betrokkenen uiteindelijk meest bevredigende 
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keuze gezien de omstandigheden. Dat laatste is geen 
holle frase; het is de afkorting van de oeroude 
ervaring dat mensen er binnen de gegeven omstandig-
heden vaak het beste van proberen te maken (Becker, 
1976). 

Daarmee zijn we op een cruciaal punt: we mogen er 
— aldus de theorie — vanuit gaan dat het gedrag zich • 
wijzigt onder invloed van gewijzigde omstandigheden. 
Ergo: wil de wet uiteindelijk resulteren in een andere 
praktijk, dan zullen door de wettelijke maatregelen de 
huidige omstandigheden zodanig moeten veranderen, 
dat het door de wetgever uiteindelijk gewenste gedrag 
de aantrekkelijkste gedragsoptie wordt voor 
(bepaalde) individuele actoren. 

Het voorgaande maakt een aantal zaken duidelijk. 
Ten eerste hoeveel werk een wetgever moet verzetten 
voordat deze met een gerust hart van wal kan steken. 
Ten tweede hoe groot het belang is van een sociaal-
wetenschappelijke analyse van de omstandigheden 
waarin de voorgenomen maatregelen komen te 
functioneren (Griffiths, 1990). En ten derde op welke 
wijze sociale wetenschap — als stuurlieden aan de wal 
— kan bijdragen tot de uitrusting van de kapitein: 
namelijk door aan te geven hoe verschillende invul-
lingen van voorgenomen maatregelen zouden kunnen 
uitpakken. 

De wet en de Memorie van toelichting daarop 
bevatten weinig uitdrukkelijke bewoordingen om de 
gewenste situatie met betrekking tot kwaliteit en 
doelmatigheid aan te duiden. Dat is begrijpelijk voor 
zover het gaat om begrippen die in de loop der tijd 
aan verandering onderhevig zijn en het bij een wet als 
deze gaat om een kader waaraan in de praktijk 
concrect gestalte moet kunnen worden gegeven. Toch 
is het in zoverre onbegrijpelijk omdat daardoor 
toetsing op de objectieve consequenties van gevoerd 
beleid bemoeilijkt wordt. Wie niet zegt wat men wenst 
te bereiken, kan moeilijk later aan de hand van de 
concrete gevolgen afmeten of hij goed of fout zit. 

Het is daarom nodig wat tussen de regels door te 
lezen op zoek naar een aantal objectiveerbare 
kenmerken van het rechtshulpaanbod. Daarbij gaan 
wij uit van de gedachte dat door de wetgever 
stilzwijgend de these wordt gehuldigd dat naarmate de 
balie meer voldoet aan specifieke kenmerken, de kans 
op kwaliteit en efficiency in de praktijk toeneemt. Zo 
de motivering van de vier genoemde inschrijvings- 
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voorwaarden in de Memorie van toelichting lezend, 
yak daaraan het volgende te ontlenen. 

De efficiency van de voorziening is gebaat bij het 
achterwege blijven van nodeloze administratie. Zo 
acht men het ongewenst om advocaten die weinig 
gefinancierde zaken doen (in jargon: `toevoegingen' 
geheten') in het bevoorschottingssyteem op te nemen. 8  
Niet alleen voor de overheid maar ook voor henzelf 
wordt het administratieve werk voortvloeiend uit de 
aanvraag van een toevoeging als inefficient gezien. 9  In 
dat verband past het dus om te denken aan een 
minimum aantal toevoegingen als een efficiency bevor-
derend instrument. 

Waar over kwaliteit (en de garantie ervan) wordt 
gesproken, worden twee argumentaties opgezet. Ten 
eerste wordt gewezen op het verschijnsel specialisatie. 
Gesteld wordt dat langzamerhand de opvatting dat 
een advocaat niet het hele gebied van het recht kan 
bestrijken gemeengoed is geworden. Daaruit volgt de 
gedachte dat een beperking van werkkring — tot die 
rechtsgebieden waarop de advocaat geacht wordt 
deskundig te zijn — een kwaliteitsimpuls kan vormen. 
Dat kan bij voorbeeld getoetst worden aan de hand 
van het aantal op die gebieden behandelde zaken of 
het gevolgd hebben van speciale cursussen. Ook de 
aanwezigheid op het kantoor van een ervaren 
advocaat, die binnen de beroepsgroep geldt als een 
deskundige op een bepaald terrein, zou voldoende 
waarborg kunnen zijn voor kwalitatief toereikende 
rechtsbijstand op dat gebied door andere kantoorge-
noten.' 

Een tweede gedachtengang luidt dat een grotere 
controleerbaarheid van het werk door derden de 
advocaat zal stimuleren tot goed werk. In dat verband 
passen voorwaarden als het bijhouden van een 
deugdelijke urenadministratie en het voorzien in een 
goede verslaglegging van hetgeen verricht is (overigens 
zonder schending van het beroepsgeheim) als kwali-
teitsinstrumenten. 

Enkele uitgangspunten 

Wanneer deze overwegingen correct zijn lijkt het op 
het eerste gezicht slechts een betrekkelijk simpel te 
nemen stap om concrete voorwaarden te formuleren. 
Maar schijn bedriegt. Immers om succesvol te kunnen 
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opereren, zo stelden we eerder, moet men beschikken 
over inzicht in de gedragsomstandigheden van 
advocaten en hun opvattingen omtrent een behoor-
lijke praktijkuitoefening. Helaas, die kennis is 
opvallend schaars." 

Men kan nu bij de pakken neerzitten en afwachten 
hoe maatregelen uitpakken. Zo jets heet trial and 
error en vooral de Met te voorziene omvang van dat 
laatste kan de samenleving aardig opbreken. Een 
aantrekkelijker alternatief is het gedachten-
experiment: het construeren van hypothetische 
maatregelen om die vervolgens, op papier, los te laten 
op de praktijk. Het voordeel is evident: ze confron-
teren ons met de niet voorziene (en veelal ook 
ongewenste) gevolgen zonder dat de praktijk daar 
schade van ondervindt. Daarbij doet men er het beste 
aan te vertrekken van een situatie die de werkelijkheid 
versimpelt. 

In ons geval betekent dit dat we begonnen zijn met 
het opbouwen van een beperkt bestand aan gegevens 
over advocaten en hun (al of niet) deelname aan de 
gefinancierde rechtshulp. Die beperking vloeit in de 
eerste plaats voort uit de reikwijdte van de huidige 
deelname-registratie (de zogenaamde IRIS-regis-
tratie)' 2  en de beschikbare achtergrondgegevens van 
advocaten uit de Gids voor de Rechterlijke Macht. 
Aan het IRIS-bestand ontleenden we informatie 
omtrent het aantal en het soort zaken dat advocaten 
doen. Op ons verzoek is aan deze gegevens per 
advocaat het jaar van beediging en de grootte van het 
kantoor waar deze werkzaam was toegevoegd. Ook de 
naam van de advocaat is tijdelijk toegevoegd. 
Daardoor werd het namelijk mogelijk om een voor 
ons doel uitermate storende beperking van het IRIS-
bestand enigszins te elimineren: het gebrek aan infor-
matie over niet-deelnemende advocaten. Met behulp 
van de Gids voor de Rechterlijke Macht — de tweede 
belangrijke hulpbron voor de bestandsopbouw — 
konden van de niet-deelnemers vervolgens dezelfde 
achtergrondskenmerken worden gecodeerd. 

Ons gedachtenexperiment hebben we op een drietal 
arrondissementen toegepast. De selectie van deze drie 
is — hoewel in concreto arbitrair — in opzet 
doelbewust. We wilden namelijk beschik ken over 
duidelijk verschillende omstandigheden waaronder 
advocaten handelen. Uit de literatuur is bekend dat 
verschillen in de organisatie van de aanbodzijde — het 

150 	Justitiole verkenningen, jrg. 20, nr. 8, 1994 



Figuur 2: Nederland, kengetallen 1993 

advocaten: 172 

dichtheid: 26 

kantoren: 

- solo: 35 

- g root: - 

advocaten: 892 

dichtheid: 66 

kantoren: 

- solo: 84 

- groot: 6 

tia4N064  

Advocaten: absoluut aantal ingeschreven advocaten 
Dichtheid: 	aantal advocaten per 100.000 inwoners 
Solo: 	aantal alleen gevestigde advocaten 
Groot: 	aantal kantoren met 21 of meer advocaten 

Nederland totaal 

advocaten: 7104 

dichtheid: 50 

kantoren: 

- solo: 947 

- groot: 27 

advocaten: 406 

dichtheid: 35 

kantoren: 

- solo: 6 

- groot: - 

aantal in de regio gevestigde advocaten en de samen-
stelling van de balie naar kantoorgrootte — van 
invloed zijn op de deelname aan de gefinancierde 
rechtshulp (Van Manen, 1978; van Tulder, 1990; 
Groenen e.a., 1993). Daarom hebben we ten behoeve 
de doorrekening drie regio's gekozen die in deze 
opzichten sterk verschillen: het grootstedelijke arron-
dissement Rotterdam, het platteland vertegen-
woordigd door het arrondissement Alkmaar en het 
arrondissement Arnhem als het tussenliggende 
'midden'. Figuur 2 brengt een aantal belangrijke 
verschillen compact in beeld. 

Een cruciale assumptie is gelegen in onze aanname 
dat alle advocaten de voorwaarden kennen en zich 
naar de letter ervan zullen gedragen. Ook in alle 
andere opzichten blijft hun gedrag ongewijzigd, zo 
nemen we aan. Dit impliceert dat advocaten die niet 
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aan de voorwaarden voldoen hun deelname aan de 
gefinancierde rechtsbijstand zullen beeindigen (exit-
optic). Waar het gaat om deskundigheidsvoorwaarden 
per rechtsterrein nemen we aan dat ze dat gedeelte 
van hun praktijk zullen afstoten dat niet aan deze 
voorwaarden voldoet (cancentratie-aptie). 

Naast het effect met betrekking tot de balie op 
individueel niveau is er een tweede aanbod-effect, op . 
collectief niveau: de verandering in samenstelling van 
de participerende balie. In dat verband valt te denken 
aan veranderingen in de ervaring van participerende 
advocaten en de spreiding van de kantoorgrootte. 
Beide kenmerken lijken ons interessante indicatoren 
voor het kwaliteits- en efficiency-gehalte van de 
voorziening. 

Zoals reeds vermeld, wanneer advocaten hun 
deelname aan de gefinancierde rechtsbijstand beein-
digen of verminderen, zal bun werk, bij gelijkblijvende 
vraag, door de overgebleven advocaten overgenomen 
moeten worden. Er ontstaat dus een herver-
delingslast." De berekening is gebaseerd op twee 
vereenvoudigende assumpties. Ten eerste worden de 
zaken herverdeeld binnen het arrondissement waar ze 
vrij komen. Ten tweede: de zaken worden per rechts-
gebied gelijkelijk herverdeeld onder de op dat gebied 
overgebleven advocaten. Elk krijgt er evenveel zaken bij. 

Zowel de participatie-gevolgen als de herverde-
lingslast kan men beschouwen als een indicatie voor 

de sturingscomplexiteit: hoe meer zaken per advocaat 
moeten worden overgeheveld (dat wil zeggen hoe meer 
advocaten bun praktijk in een of ander opzicht 
moeten wijzigen) en hoe meer advocaten geheel of 
gedeeltelijk uitgesloten worden van het stelsel, hoe 
groter de kans dat er weerstand bestaat tegen de 
invoering, zo veronderstellen we. 

Vier inschrijvingsvoorwaarden 

We hebben een viertal afzonderlijke normen 
geconstrueerd. De eerste twee zijn afgeleid van de 
hoeveelheid zaken die advocaten doen; de laatste twee 
berusten op de beschikbare informatie over de aard 
van de rechtsbijstand. De naam van elke norm geeft 
aan welke gedachte daar achter ligt. Elke norm wordt 
hieronder nader toegelicht met betrekking tot de 
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strekking en de daarbij door ons gemaakte veronder-
stellingen over het gedrag van advocaten. 

Doelmutigheidsvoorwaurde 

Een deelnemende advocaat moet minimaal tien 
toevoegingen per jaar doen. Minder druk op de 
administratieve organisatie en besparing op het 
bevoorschottingssysteem. Er zijn geen directe effecten 
op de kwaliteit. We nemen aan dat advocaten die niet 
aan deze norm voldoen zich niet zullen inschrijven bij 
de Raden voor Rechtsbijstand en derhalve niet meer 
beschikbaar zijn voor gefinancierde rechtsbijstand. 

Kwaliteitsvoorwuarde 

Een deelnemende advocaat mag maximaal tweehon-
derdvijftig toevoegingen per jaar doen. Het niet 
afraffelen van zaken bevordert de kwaliteit. Hier is de 
dienstverlening in inhoudelijk opzicht het primair 
object van beInvloeding. Uitgaande van de gemid-
delde tijdsbesteding per toevoeging en de omvang van 
een full-time werkweek is een maximum aantal zaken 
bepaald. Aangenomen wordt dat advocaten die meer 
dan tweehonderdvijftig toevoegingen doen, onder het 
nieuwe systeem blijven participeren maar hun aantal 
terugbrengen tot tweehonderdvijftig per jaar. Deze 
norm gaat niet gepaard met de exit-optie. 

Deskundigheidsvoorwuarde 

Een deelnemende advocaat moet minimaal negen 
toevoegingen per rechtsgebied en minimaal tien 
toevoegingen per jaar doen. Meer ervaring met 
specifieke zaken werkt kwaliteitsbevorderend. Deze 
norm beoogt dus directe kwaliteitseffecten op de 
dienstverlening; kosteneffecten zijn hoogstens indirect, 
aangenomen dat deskundigheid leidt tot minder 
onnodig werk." Hier gaan we ervan uit dat advocaten 
alleen toevoegingen blijven doen op gebieden waar zij 
minimaal negen toevoegingen per jaar doen en dat zij 
er totaal per jaar minimaal tien doen. Toevoegingen 
op andere gebieden staan ze dus af. 
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Specialisatievoorwaarde 

Een deelnemende advocaat mag maximaal op drie 
rechtsgebieden werkzaam zijn. Concentratie van 
aandacht is bevorderlijk voor de kwaliteit. Stock de 
invulling van de deskundigheidsnorm op een idee van 
terrein-specifieke ervaring (uitgedrukt in een minimum 
aantal per deelterrein) als basis voor deskundigheid, 
bij de onderhavige norm is die gedachte losgelaten. 
Aangenomen wordt dat specialisatie 'breder' opgevat 
kan worden. Zo kan het werken op terreinen buiten 
de gcfinancierde rechtshulp wel degelijk van belang 
zijn voor de dienstverlening in de gefinancierde sector. 
Vanuit die overwegingen is het slechts van belang dat 
aandacht geconcentreerd wordt op rechtsterreinen en 
niet zozeer de mate van aandacht voor de samenstel-
lende delen. 

Bij deze specialisatienorm mogen advocaten 
maximaal op drie gebieden van de zes werkzaam 
blijven. We gaan er van nit dat advocaten met meer 
gebieden, de drie grootste behouden en de toevoe-
gingen op de overige gebieden afstaan. Deze norm 
gaat niet gepaard met de exit-optic. 

Terzijde: de constructie van rechtsterreinen 

Alvorens de resultaten te bezien, maken we een 
kleine slap zijwaarts, dit om het in het voorgaande 
wat achteloos gebruikte begrip `rechtsterrein' wat 
nader toe te lichten. Dat begrip is echter minder 
vanzelfsprekend dan wellicht op het eerste gezicht 
lijkt. 

De bestaande registratie (zie noot 12) is er een ten 
behoeve van de rechtspraktijk en is als zodanig een 
juridische classificatie. Een voor dat doel bruikbaar 
instrument is echter bepaald niet zonder meer geschikt 
voor een geheel andere aanwending: de afbakening 
van praktijken van advocaten. Het is een in de onder-
zoeksliteratuur gedocumenteerd feit dat de praktijk 
van advocaten inhoudelijk gezien niet gestructureerd 
is in termen van rechtsgebieden als juridisch aan 
elkaar verwante terreinen, maar veeleer in termen van 
de clientele die de men bedient (Klijn, 1981; Zemans 
en Rosenblum, 1981; Heinz en Laumann, 1982). 
Wanneer men voorwaarden gaat stellen aan de 
praktijk van advocaten en daarbij de aard van de 
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zaken in ogenschouw neemt, is het zaak om rekening 
te houden met dit organisatie-principe. 

Om adequate afbakeningen te verkrijgen zijn we 
nagegaan welke combinaties van in de administratie 
gebruikelijke rechtsterreinen frequent voorkomen.' 
Op grond daarvan is de navolgende indeling in recht- 
sterreinen tot stand gekomen: 
— vermogen en contracten; 
— arbeid en sociale zekerheid; 
— straf; 
— vreemdelingen en verblijf; 
— personen- en familie; 
— bestuur en overige zaken. 

Wat zou er gebeuren als ...? 

Na al deze voorbereidende stappen gezet te hebben, 
belanden we bij de hamvraag zelf: die naar de 
gevolgen van de verschillende voorwaarden. 
Hieronder sommen we ze kort op. We kijken daarbij 
eerst kort naar de effecten van elke norm afzonderlijk, 
daarna maken we twee combinaties van normen die 
model staan voor twee beleidsvarianten. 

Norm 1: De doelmatigheidsnorm 

Deze minimum-norm leidt op het individuele niveau 
tot exit-effecten, die groter zijn naarmate de regio 
meer verstedelijkt is. In Rotterdam valt liefst 35% 
(van de participerende advocaten) af, in Arnhem 20% 
terwijl Alkmaar slechts 5% exit oplevert. 

Wat betreft de samenstelling van de balie zijn deze 
per arrondissement verschillend: in Rotterdam en 
Arnhem is uitval het grootst onder advocaten van 
grote en middelgrote kantoren, in Alkmaar 
verdwijnen relatief veel advocaten met veel ervaring. 

De herverdelingslast van deze norm is daarentegen 
overal zeer gering. Zelfs de grote uitstroom in 
Rotterdam veroorzaakt slechts een herverdelingslast 
per advocaat van twee zaken (op een gemiddelde 
toevoegingspraktijk van 52 zaken); in Arnhem een (op 
de 73) en in Alkmaar slechts een kwart (op de 87). 
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Norm 2: De kwaliteitsnorm 

Hier is het effect op individueel niveau geheel 
anders dan bij de voorgaande norm. In het geheel 
geen exit-effect en slechts een te verwaarlozen concen-
tratie-effect (van I%-3%). Omdat er geen uitval 
optreedt is er ook op collectief niveau geen enkel 
effect te traceren. Voor de herverdelingslast geldt per 
saldo hetzelfde: een zaak per deelnemende advocaat in 
Rotterdam en Arnhem, drie in Alkmaar zou moeten 
worden verdeeld. 

Norm 3: De deskundigheidsnorm 

De invoering van deze norm zou voor bijna alle 
thans deelnemende advocaten gevolgen hebben; 
slechts 5% van hen zou ongestoord door kunnen 
werken. De exit is het grootst in Rotterdam (48%), 
maar ook in de kleinere arrondissementen substantieel 
(Arnhem 28%, Alkmaar 14%). De overige advocaten 
worden geconfronteerd met een concentratie-effect. 

De gevolgen voor de samenstelling van de balie op 
collectief niveau — de mate van ervaring en de 
spreiding van de kantoorgrootte — gaan in dezelfde 
richting als bij de doelmatigheidsnorm (norm 1), maar 
zijn nu nog wat sterker. 

De herverdelingslast is substantieel groter; deze 
varieert met de mate van verstedelijking. In 
Rotterdam gaat het per advocaat om 13 zaken (op de 
52), in Arnhem om 10 (op de 73) en in Alkmaar om 8 
(op de 87). 

Norm 4: De specialisatienorm 

Evenals de kwaliteitsnorm (norm 2) leidt deze alleen 
tot concentratie-effecten, maar nu in veel sterkere 
mate. Ruim de helft (56%) van advocaten in 
Rotterdam en bijna driekwart van de advocaten in 
Arnhem en Alkmaar (respectievelijk 72% en 73%) 
moeten hun aandacht beperken. Omdat er geen exit 
optreedt, verandert de balie ook niet qua samen-
stelling. 

Wat sturingslast aangaat is deze norm mm of meer 
vergelijkbaar met de deskundigheidsnorm (norm 3): 
zes tot negen zaken per advocaat zouden moeten 
worden herverdeeld. 
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Figuur 3: Het administratieve model (norm 1+2+3) 
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Is het op zichzelf interessant om al deze uitkomsten 
te kennen, de waarde ervan ligt een stap verder. 
Beleid bestaat immers uit een samenhangend geheel 
van maatregelen. Uit de bovenstaande vier normen 
hebben we twee verschillende combinaties samenge-
steld, die model staan voor twee typen van beleid. De 
uitkomsten daarvan bieden de mogelijkheid tot 
bezinning op de richting waarin men via een beleid 
wil gaan. Er dienen zich in dit verband twee overwe-
gingen aan: een omtrent de verkieslijkste uitkomst en 
een omtrent de verkieslijkste weg. 

Het eerste beleidstype betreft een wijze van sturing 
waarbij de toevoegingspraktijk als op zichzelf staande 
praktijk tot uitgangspunt wordt genomen. Het is dit 
deel van de praktijk waar de overheid, door haar 
financiering, enig recht van spreken heeft. Dit admini- 

16o 
E herverdelingslast per advocaat 0 gemiddelde praktijk 
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Figuur 4: Het professionele model (norm 2+4) 
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stratieve model bestaat uit de combinatie van de 
normen 1, 2 en 3: de doelmatigheidsnorm (een 
minimum), de kwaliteitsnorm (een maximum) en de 
deskundigheidsnorm (minimum per terrein). Het 
aantrekkelijke van deze vorm van sturing voor de 
overheid is dat daarvoor uitsluitend informatie over 
de toevoegingspraktijk nodig is. Dit laatste sluit aan 
bij de mogelijkheden die het registratiesysteem van de 
toevoegingen biedt. Normen die hierop gebaseerd zijn, 
zijn daardoor gemakkelijk te formuleren en te toetsen. 

Het tweede type van sturing neemt de gehele 
praktijk tot uitgangspunt: zowel de betaalde als de 
gefinancierde. Dit is zinvol, wanneer er in de praktijk 
cen samenhang bestaat tussen de samenstelling van 
deze twee delen van de praktijk; als er bij wijze van 
spreken een vorm van inhoudelijke kruisbestuiving 
bestaat tussen de activiteiten voor gefinancierde en 
betalende clienten. Efficiency, kwaliteit en deskun- 
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Figuur 5: Het administratieve model 
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digheid worden dan bereikt door concentratie op een 
beperkt aantal rechtsterreinen, ongeacht de wijze van 
financiering van de zaken. Omdat hier het vertrekpunt 
ligt bij de normering vanuit de beroepspraktijk zelf 
noemen we dit het professionele model. Het bestaat uit 
de combinatie van norm 2 en 4: de kwaliteitsnorm 
(maximum) en de specialisatienorm (niet meer dan 3 
terreinen). 

De overweging omtrent de wijze van sturing raakt 
de vraag naar de effectiviteit van de wet en de daartoe 
te maken beleidskosten. Kiest men voor een 
benadering waarin men als overheid min of meer 
gedetailleerde criteria hanteert, of kiest men voor een 
meer afstandelijke sturing waarin slechts globale 
voorwaarden gelden die meer ruimte laten voor 
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Figuur 6: Het administratieve model 
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variabele invulling door de beroepsgroep zelf. 
Beide vormen van aansturing blijken grote ver-

schillen in consequenties te hebben voor de aanbod-
zijde in termen van exit en concentratie. Het adminis-
tratieve model leidt tot een omvangrijke uitstroom, 
die het grootst is in de verstedelijkte gebieden (zie 
figuur 3, p. 157) . Het merendeel van de overblijvende 
advocaten krijgt te maken met aandachtsconcentratie. 
Doordat zoveel advocaten uit het stelsel wegvallen, is 
de herverdelingslast aanzienlijk: tien tot zestien 
toevoegingen per advocaat. 

Ook verandert de samenstelling van de participe-
rende balie: in Rotterdam en Arnhem gaan de 
eenpitters en kleine kantoren een groter deel van de 
participerende advocaten uitmaken (zie figuur 5), in 



Alkmaar neemt het aandeel van de advocaten met 
minder dan gemiddelde ervaring toe (zie figuur 6). 

Trekken we deze trend door, dan is een toenemende 
differentiatie van de balie langs de lijn van de 
financiering van zaken uiteindelijk het gevolg. Een 
deel van de balie legt zich uitsluitend toe op betaalde 
zaken, een ander deel heeft een praktijk waarin 
gefinancierde zaken het zwaartepunt vormen. Dat 
beeld zal menigeen die zich de jaren zeventig nog 
herinnert als een welbekend scenario voor ogen staan: 
de splitsing van de balie in een commerciele en een 
sociale tak. Dat scenario leek een zekere tijd een 
realistisch perspectief, maar de institutionele 
voorwaarden daartoe zijn, zo lijkt bij een terugblik, 
niet in voldoende mate verwezenlijkt. 

Winst boekt het administratieve model vooral in 
efficiency. Door het aanzienlijk kleinere aantal deelne-
mende advocaten hoeven minder administatieve 
handelingen te worden verricht door de Raden voor 
Rechtsbijstand. 

De effecten van het professionele model zijn minder 
rigoureus, maar daarmee nog niet onbelangrijk. 
Ongeveer de helft tot drie kwart van de participerende 
advocaten wordt aangezet tot aandachtsconcentratie 
op een beperkter aantal rechtsterreinen (zie figuur 4, 
p. 158). In het grootstedelijke arrondissement, waar 
de specialisatie het verst is gevorderd, zijn de effecten 
kleiner dan in de overige twee arrondissementen. 
Wanneer aansluiting bij de autonome ontwikkeling 
binnen de beroepsgroep tot specialisatie naar rechts-
gebied de belangrijkste drijfveer vormt, dan lijkt het 
professionele model dus een aantrekkelijker 
perspectief. Uitstroom blijft bij deze benadering uit, 
zodat de samenstelling van de participerende balie 
niet wijzigt en alle ervaring in variabele mate 
beschikbaar blijft ook voor de gefinancierde rechtsbij-
stand. Daarbij komt dat de herverdelingslast van het 
professionele model kleiner is: zeven tot negen toevoe-
gingen per advocaat moeten worden herverdeeld. Dat 
betekent voor de advocatuur minder last, zodat het 
vinden van draagvlak voor het beleid minder 
inspanning zal vergen. Ingeleverd lijkt er echter te 
worden waar het gaat om efficiency in termen van de 
omvang van het bevoorschottingssysteem. Ook vergt 
een goede uitvoering dat de Raden inzicht krijgen in 
de totale praktijksamenstelling, dus ook van het niet 
door de overheid gefinancierde gedeelte. Inzicht hierin 
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is thans niet beschikbaar. In die zin is de realisering 
van deze wijze van aansturing dus complexer. 

Ter afsluiting 

Vooropgesteld dit: het is am verschillende redenen 
uitgesloten dat bovenstaande beelden werkelijkheid 
worden. Ten eerste omdat de ontwikkeling van een 
inschrijvingsvoorwaarden-beleid een kwestie van 
(kleinere) stappen zal zijn en niet een verandering in 
een keer zoals hier het geval lijkt. Ook valt sowieso te 
stellen dat we voorwaarden hebben geformuleerd die 
in werkelijkheid er nooit zo uit zullen komen te zien 
(wellicht mede dankzij deze exercitie).' Ten tweede 
bascren we ons op `dode zielen' (dat wil zeggen niet 
anticiperende en niet de wet ontduikende advocaten). 
Het lijkt een weinig aannemelijke assumptie ten 
aanzien van hun gedrag. Daarbij komt dat de 
invoering van dergelijke voorwaarden voor een aantal 
advocaten zeker ook een goede en aantrekkelijke 
gelegenheid zal .vormen om hun praktijk te herstructu-
reren. Kortom, een papieren plan (zo men wil: een 
tijger). Ten derde, hebben we slechts te doen met 
'halve' advocaten, omdat we alleen afgingen op infor-
matie over hun gefinancierde praktijk. 

Is het voorgaande daarmee van geen praktisch 
belang? Geenszins, zo menen wij. De voorgaande 
tegenwerpingen komen er goed beschouwd namelijk 
allemaal op neer dat men van allerlei omstandigheden 
aanneemt dat ze als het ware vanzelf tot een goede — 
beoogde — situatie zullen voeren. En dat is, helaas 
leert de praktijk dat, keer op keer niet het geval. 

We zeiden het eerder: het gaat am beelden uit de 
computer, niet uit de dagelijkse praktijk. Hun nut is 
daarin gelegen dat ze ons gevoelig maken voor de 
complexiteit van sturing. Daarmee is tevens aange-
geven wat het voorgaande oplevert: een vraag naar 
levensechte plaatjes. Zichtbaar wordt de noodzaak 
van systematisch inzicht in de werkelijkheid van de 
advocatenpraktijk. Een behoefte waarin door het 
WODC-onderzoek onder de advocatuur'', uitgevoerd 
in de eerste maanden van 1994, wordt getracht te 
voorzien. 
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Noten 

' In 1980 verscheen een 
voorontwerp dat nooit verder 
kwam. In 1986 verscheen een 
ontwerp dat aan zware kritiek ten 
onder ging. In 1990 verscheen 
weer een voorontwerp. Na een 
daverende botsing tussen balie en 
departement werd dit — na op 
enkele punten drastisch bijgesteld 
te zijn — op 12 mei 1992 bij de 
Kamer ingediend. Op 23 
december 1993 werd de behan-
deling ervan afgerond. 

Voor degenen die hier over de 
nuancering in aanduiding heen 
lezen: advocaten zijn per definitie 
juristen, juridische medewerkers 
zijn geen advocaat. Krachtens een 
verordening van de Orde van 
Advocaten is het advocaten 
slechts onder zeer strikte 
voorwaarden — die vooral hun 
onafhankelijkheid van hun 
opdrachtgever dienen te garan-
deren — in loondienst te werken. 
De Buro's voor rechtshulp (als 
overheidsorganen) bleken 
vooralsnog een brug te ver. De 
discussie daarover gaat echter 
door. 

Alweer een strijdpunt dat we 
hier terzijde moeten laten: de 
hoogte van de honorering van de 
rechtsbijstand. Volstaan wordt 
hier met de mededeling dat de wet 
na lange periode van bezuiniging 
een verhoging van 25% met zich 
bracht. Overigens geen 
compromis waar de balie zich in 
kan vinden. Ook hier woedt de 
veenbrand door. 

De Memorie stelt: aan de 
inschrijving worden voorwaarden 
verbonden, 'waarin de Raad een 
zekere vrijheid heeft: in het 
jaarplan dienen er nadere regels 
voor gegeven te worden. De wet 
somt slechts de onderwerpen op 
met betrekking waartoe 
voorwaarden gesteld kunnen 
worden (pag. 6). 

Uit de studie van Veerman 
(1989) bleek dat een Justitie-wet 
gemiddeld 2,2 jaar (810 dagen) 
vergde. Dat is anderhalf tot twee 
maal zo lang als overige 
wetgeving. De Wet op rechtsbij-
stand vergde zelfs bijna zeven 
maal dat gemiddelde. 
6  De Rekenkamer formuleerde 14 
criteria en ging aan de hand van 
de betreffende Memories van 
toelichting en de adviezen van de 
Raad van State na in welke mate 
er aandacht aan deze criteria 
besteed bleek.,Vereisten als: 
aandacht voor een nauwkeurige 
analyse van de achtergronden, 
voor de doelstelling van de wet, 
voor de doeltreffendheid van 
ingezette instrumenten en voor de 
formulering van mogelijke alter-
natieven — elementen van een 
deugdelijke voorbereiding zou 
men denken, scoorden betrek-
kelijk laag met een respectievelijk 
6e, 7e, 8e en 13e plaats. 
Daarentegen kwam de aandacht 
voor de formulering op de le 
plaats, voor de beperking van de 
lasten op de 2e en die voor de 
rechtsbeginselen op de 3e. 

Dat is afgeleid van het feit dat 
de advocaat de betreffende 
instantie verzoekt om als 
raadsman aan een rechtzoekende 
te worden toegevoegd. 

Advocaten declareren na afloop 
van de zaak. Om niet in liquidi-
teitsproblemen te geraken krijgen 
ze periodiek een voorschot via een 
rekening courant. 
9  Overigens klagen de advocaten 
nu juist over de enorm toege-
nomen administratieve werklast. 
Daar stellen de Raden echter 
tegenover dat een fatsoenlijke 
controle (op voorhand en 
eventueel achteraf) dit nu eenmaal 
vergt. Zij worden hierin gesteund 
door een rapport van de 
Algemene Rekenkamer (1988- 
1989) waarin geconstateerd werd 
dat verschillende ontstaans- 
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gronden voor misbruik en 
oneigenlijk gebruik in het systeem 
aanwczig waren, onder meer in de 
controle vooraf en achteraf. 

Vanuit dit perspectief is ook de 
twijfel aan de kwaliteit van de 
dienstverlening van `eenpitters' 
begrijpelijk. 
" Opvallend althans in verge-
lijking tot de hoeveelheid 
aandacht voor onderzoek naar de 
vraagzijde: het gedrag van recht-
zoekenden (vgl. Klijn, 1991). 
U IRIS = Integraal Rechtshulp 
Registratie Systeem, deze organi-
satie verzorgt de landelijke regis-
tratie van gefinancierde 
rechtshulp. 
' 3  Deze herverdelingslast is als 
volgt berekend: herverdelingslast 
is het aantal afgestane toevoe-
gingen gedeeld door het aantal 
overgebleven advocaten 

Omdat bij een forfaitaire 
vergoeding een dcel van die 
kosten door de advocaat zelf 
gedragen wordt (hoe minder 
deskundig, hoe meer tijd, hoe 
minder de winst) is een eventuele 
overheidsbesparing slechts 
partied. 
' 5  Gebruik is gemaakt van explo-
ratieve factoranalyse, waarbij 
gestart is met de meest verfijnde 
indeling (27 categorieen) zoals 
gehanteerd in de IRIS-registratie. 
Het grootste arrondissement, 
Rotterdam, is als basis voor de 
analyse gebruikt omdat daar 
zowel het aantal advocaten als het 
aantal toevoegingen zo groot 
waren dat ze voldoende 
mogelijkheid bieden voor analyse. 
Dit resulteerde in vijf goed inter-
preteerbare gebieden. Gebieden 
die buiten de analyse gelaten 
werden en gebieden die niet bij 
een van de vijf factoren aansloten, 
zijn in een rest-categoric onderge-
bracht. Het resultaat van 
Rotterdam is tevens toegepast op 
de andere twee arrondissementen. 
Om na te gaan of de statistisch 
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verkregen indeling verantwoord 
was, is vervolgens van elk samen-
gesteld gebied een betrouwbaar-
heidsindex Alpha berekend. Deze 
was in de meeste gevallen bevre-
digend. 

De eerste twee normen zijn in 
1994 daadwerkelijk tot inschrijf-
voorwaarde verheven, de derde en 
de vierde niet. 

Van dat onderzoek zal naar 
verwachting eind 1994 het eerste 
declrapport verschijnen. Daarin 
staat de invoering van het 
inschrijvingsvoorwaarden en de 
omstandigheden waarmee 
rekening zal dienen te worden 
gehouden centraal. 
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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. 20, 
no. 8, 1994) is Scenarios for the judicial system. 

The use and abuse of scenariostudies 
F. CI van der Doelen 
The ongoing decentralisation of the national state 

(privatisation, agencies, contracting out, deregulation, 
etc.) has direct consequences for the process of 
designing scenariostudies. New technologies like game 
simulations, decisionrooms and role plays emerge in 
the area of scenariobuilding. By means of a typology, 
four types of scenariostudies are discerned in the 
article: prognostic, visionary, computersimulated and 
experimental role play scenario studies. Each type of 
scenario study is described and illustrated with 
practical experiences within the Dutch ministry of 
Justice. In order to stimulate the use and prevent the 
abuse of scenariostudies in the policy process, some 
rules of the game are also discussed. 

Scenariostudies on crime and punishment 
A.C. Berghuis 
Scenario-studies are not so much meant as instru-

ments to predict the future, but to gain knowledge 
about possible developments if certain conditions are 
met (what-if' games). A scenario-study on the 
developments in the field of crime and justice has 
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been conducted: the flow of criminal acts and cases 
through the criminal justice-system has been modelled 
(separately for six categories of crime), as well as the 
flow of expenditure in the system. The study 
contained four scenarios. The first has been called the 
'zero-scenario' in which is postulated that the trends 
of the last 7 years will continue in the next ten years. 
The pressure on the system will continue to increase. 
Analyses showed that the critical factor, the one 
factor that contributes most to the problems, is the 
development of violent crime: a phenomenon that in 
absolute terms (number of cases) does not seem very 
important, but which generates a sharply increasing 
workload in the whole system. The other scenarios are 
variations on the 'zero-scenario'. 'What-ii-exercises 
are made on: an increment of the police force, more 
investment in situational prevention and coordination 
of (more) prevention aimed at specific categories of 
problems and delinquents. More or less plausible 
assumptions on the effect of these policies are formu-
lated, the consequences for the system are calculated. 
In general these policies don't seem to be able to 
make the pressure on the criminal justice-system go 
down. To some extent they could lessen the increase 
of the pressure, but only after a considerable time-lag. 
The knowledge gained from this study is that our 
intuition on the dynamics of the criminal justice-
system is: what matters a lot and what seems to be 
marginal, when can effects be expected and when not 
or not yet. 

An economic view on the development of criminality 
J.J.M. Theewes and B.C.J. van Velthoven 
Using aggregate data for the period 1950-1990 and 

relying on recent developments in the statistical 
analysis of time series, we establish that the postwar 
increase in the crime rate in the Netherlands can be 
attributed partly to unemployment (11%) and to the 
level of deterrence (22%) as measured by the chance 
of being caught and convicted and the criminal 
sanctions involved. The rest of the explanation is to 
be found in variables proxying the changes in moral 
codes and social norms over time and in shifts in 
demographic structure. With the estimated parameters 
of our dynamic model we predict a further increase in 
the crime rate towards the end of the century which is 
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only moderately tempered in spite of our rather 
optimistic assumptions about reduced levels of 
unemployment and increased levels of deterrence. 

The unknown future of crime 
C. J. Maas-De Waal 
The unpredictability of the future has made scena-

riostudies increasingly popular. Not one plausible 
forecast is created but scenarios of possible forecasts 
are sketched. Scenarioanalyses of the development of 
crime are relatively scarce. The McKinsey study of 
1991 is a fairly recent and comprehensive study, 
drafting two scenarios for future crime. The scenarios 
are based on trends of economic growth. The assump-
tions and conclusions of the study are discussed. An 
evaluation of the forecasts shows that both scenarios 
are off target for the majority of crimes. Two 
questions are raised. Arguing that social and cultural 
conditions as a starting-point for scenarios may lead 
to better results, the first question is which conditions 
to choose. The second question is whether quanti-
tative analyses are feasible. A provisional answer is 
sought in the social indicators approach. It is argued 
that the researchprogram recently proposed by 
Felson, which links social indicators, as measures of 
social change to specific crime indicators, will provide 
useful knowledge in assessing the future of crime. 
From this causal relationships may be derived. Even if 
not all information is available this program seem to 
offer at least a systematic conceptual framework. 

A half to five years; an alternative scenario for the 
prison system 
P.G. Wiewel 
The Dutch government policy on crime is to build 

more prisons, although it is well known that no 
relationship exists between severe law enforcement 
and the development of crime. The author makes 
suggestions for another policy, based on the necessity 
of decreasing the demand for cells. The legal possi-
bility for a prison sentence should be limited to 
criminal acts in which violence has played a role. In 
average cases the maximum term for imprisonment is 
five years. If the punishment is more than five years, 
the necessity for further execution after five years 
should be reviewed each year by a special court. 
Sentencing lower than six months imprisonment has 

168 	Justitiele verkenningen, jrg. 20, nr. 8 , 1994 



to be on probation. Because almost all detainees will 
be imprisoned for a measurable time, there is a good 
perspective for successful sentence planning in order 
to reduce recidivism. For punishing other offenses, 
fines and alternative sanctions can be applied. 

The advantage of the tripl jump; scenarios for asylum 
policies 
C.D. de Jong 
The article describes three scenarios for the 

development of asylum related policies. The first 
scenario represents policies reacting to the sheer 
number of applicants. The second scenario reflects a 
policy based on values independent from the number 
of applications. The third scenario describes the 
situation, where Brussels (notably, the Commission) 
plays an active role in influencing not only European, 
but also national policies. The scenarios are put to 
test for three different situations, i.e. stable or decre-
asing numbers of applicants, gradually increasing 
numbers and a sudden mass influx situation. The 
author maintains that a combination of the second 
and third scenario works best under all circumstances. 

Drugscenarios 
K.E. Swierstra 
Drugs will remain a topic in politics for the years to 

come, on the national as well as the international 
level. Recently felt problems in the national context 
are: costs/benefits of drug policy, problems of 
legitimacy (for instance, growing organized crimi-
nality), increasingly felt nuisance in the cities and the 
attraction of cannabis coffee shops for young people 
from the neighbouring countries. There is a need to 
re-evaluate Dutch drug policy, especially in the light 
of its inherent (be it purposive) equivocal elements. 
Are the original principles and assessments of drug 
policy still valid in the light of new developments? 
Five scenarios are considered for their chances to 
solve actual problems: standard policy, more 
repression, furthering soft drugs decriminalization, 
hard drugs prescription, legalization. Dependent on 
the criteria to be used and their relative weight a clear 
picture can be obtained. 
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Some tentative simulations of registration require-
ments for dutch legal aid lawyers 
A. Klijn and S. van Leeuwen 
According to the new Legal Aid Act, which came 

into effect last January, Dutch lawyers handling legal 
aid cases are required to register at one of the five 
regional Legal Aid Boards. By law these boards are 
entitled to set requirements which lawyers have to 
meet in order to improve the efficiency as well as the 
quality of their services. From a policy point of view 
these measures seem to be rather sensible. However, 
some unforseen consequences may occur: a decrease 
of the total number of participating lawyers, a 
possible loss of experience and specialised knowledge 
and a degree of reshuffling of the lawyers' individual 
practices. In order to enhance the sensitivity to the 
possible side effects produced by the complex 
interplay of those policy requirements a simulation 
model was executed. It was based on four require-
ments for registration, derived from data of the 
national legal aid registration. First the consequences 
of each of these requirements were computed 
separately. Subsequently, the consequences of two 
different policy strategies were estimated, the adminis-
trative versus the professional control model. Both 
models are represented by a combination of the 
operationalised registration requirements. The profes-
sional control model provides the legal profession 
with wider margins to adopt their actual legal aid 
participation pattern. In addition this model may 
better warrant the participation of more experienced 
lawyers than the administrative model. 

170 	Justitiole verkenningen, jrg. 20, nr. 8, 1994 



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

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen 
bij de documentatie-afdeling van 
het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. 
Tijdschriftartikelen kunnen in 
beperkte mate tegen vergoeding 
gekopieerd en toegezonden worden. 
In beide gevallen kan men zich 
wenden tot de afdeling documen-
tatie van het WODC, Postbus 
20301, 2500 EH 's-Gravenhage, 
tel.: 070-370 65 53 (C.J. van 
Netburg), 070-370 66 56 (mr. 
E.M.T. Beenakkers) en 070-370 
65 63 (P. van Rossem). 

Algemeen 

1 
Auchter, Th., M. Hilgers 
Delinquenz und Sehumgeffihl; 
zum Bedeutung von Stolz und 
Sebum bei Strufteiten 
Monatsschrift fur Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 77e jrg., 
nr. 2, 1994, pp. 102-112 

Misdrijven confronteren de 
maatschappij en de enkeling met 
wat niet ideaal, niet 'in orde', 
misschien zelfs onmenselijk 
schijnt. Ernstige geweldsmis-
drijven en moord gaan ons bevat-
tingsvermogen bijna te boven. Wij 
vinden het onverdraaglijk, zulke 
daden als menselijke gedragingen 
te zien. Het is grievend, dat wij 
als individuen of maatschappij dit 
soort fenomenen niet onder 
controle kunnen krijgen. Deze 
confrontatie met onze grenzen en 
onze onmacht maakt ons 
beschaamd. De auteurs trachten 
een herleving van de wetenschap-
pelijke discussie tussen psycho-
analyse en justitie te bereiken. Zij 
leggen de nadruk op de schaamte-
problematiek bij daders in het 
kader van opsporing, gevangen-
neming of therapie en rehabili-
tatie. Klinische voorbeelden illus-
treren onbewuste 
schaamteconflicten die omslaan in 
geweld en delinquentie wanneer 
zij niet onderkend worden en er 
geen verwerkingsstrategie&I 
beschikbaar zijn. 
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Gewelddadigheid is in de ogen 
van de auteurs vaak te zien als 
afweer tegen onverdraaglijke 
onmacht- en minderwaardigheids-
gevoelens: de misdadiger uit 
schaamtegevoel. 
Met literatuuropgave. 

2 
Braithwaite, J., S. Mugford 
Conditions of succesful reinteg-
ration ceremonies; dealing with 
juvenile offenders 
British journal of criminology, 
34e jrg., nr. 2,1994, pp. 139-171 

Tegenover het huidige pessimis-
tische standpunt dat `niets werkt' 
plaatsen de auteurs een optimis-
tische visie op de bestraffing van 
in elk geval jeugdige delinquenten. 
Daarin wordt het mogelijk geticht 
recidive te verminderen, jeugdde-
linquenten te herintegreren in de 
gemeenschap en slachtoffers een 
stem te geven die zowel bevre-
digend is als sociaal produktief. 
De theorie van retntegratieve 
schaamte wordt verbonden met 
de praktijk van de retntegratiece-
remonie. De bedoeling is de dader 
te brengen tot schaamte over zijn 
deliet, hem de schade te laten 
herstellen en hem vervolgens te 
herintegreren door zijn sociale 
banden te versterken. Stigma-
tisering wordt tegengegaan. Hier 
worden specifieke toepassingen 
van dit idee besproken: de 
'community conferences'. Dit zijn 
programma's, vergelijkbaar met 
de Nederlandse Halt-procedure, 
waarin jeugddelinquenten niet 
voor de rechter komen. De dader 
en zijn ondersteuners (familie, 
buren, leraren) worden geconfron-
teerd met het slachtoffer en diens 
ondersteuners onder supervisie 
van een ambtenaar van politie of 
justitie. De dader beschrijft het 
delict, de deelnemers spreken bun 
emotionele afkeuring uit en de 
supervisor probeert steun en 
vergeving Le krijgen voor de 
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dader. Het gehele proces is gelei-
delijk getransformeerd tot een 
ritueel of ceremonie dat de dader 
ertoe brengt zich te schamen voor 
wat hij heeft gedaan en zich 
bereid te verklaren tot herinte-
gratie. Het beeld dat de dader van 
zichzelf heeft of dat anderen van 
hem hebben wordt gewijzigd. De 
ceremonie bevat zowel reintegra-
tieve als stigmatiserende nodes. 
Als de eerste in de meerdcrheid 
zijn is sprake van een rentegratie, 
andcrs van een degradatie-
ccremonie. 
Met literatuuropgave. 

3 
Cheatwood, D. 
Capital punishment and the 
deterrence of violent crime in 
comparable counties 
Criminal justice review, 18e 
jrg., nr. 2,1993, pp. 165-181 

De meeste onderzoeken naar de 
afschrikwekkende werking van de 
doodstraf hebben grote gebieden 
(Amerikaansc staten of naties) als 
onderzoekseenheid. Maar, zo 
meent de auteur, hoe groter het 
gebied des te groter worden ook 
de verschillen tussen de onder-
zoekseenheden en des Le minder 
de onderzoeker de vergelijk-
baarheid van de eenheden kan 
garanderen. Om deze problemen 
te ondervangen selecteerde de 
auteur 293 paren van aan elkaar 
grenzende counties (bestuurlijke 
districten) die van elkaar zijn 
gescheiden door een staatsgrens. 
De paren werden zo gekozen dat 
de ene staat wel de doodstraf 
kent, de andere niet. De onder-
zoekseenheden zijn klein genoeg 
dat zij demografische, econo-
mische en historische kenmerken 
gemeenschappelijk hebben. 
Vervolgens selecteerde de auteur 
dertien variabelen die in de onder-
zoeksliteratuur bekend staan als 
de belangrijkste determinanten 
van criminaliteit. Voor elk district 



werd het niveau van geweldscri-
minaliteit als afhankelijke 
variabele bepaald. Alle gegevens 
hadden betrekking op 1988. De 
met multipele regressie analyse 
verkregen onderzoeksresultaten 
ondersteunen de conclusie dat de 
doodstraf geen afschrikwekkende 
werking uitoefent. Tevens bleek 
de correlatie tussen doodstraf en 
geweldscriminaliteit positief te 
zijn, dus als de een toeneemt, 
neemt de andere ook toe. 
Met literatuuropgave. 

4 
DeYoung, M. 
Immediate maternal reactions to 
the disclosure or discovery of 
incest 
Journal of family violence, 9e 
jrg., nr. 1, 1994, pp. 21-33 

De reacties van vrouwen op door 
hun partners gepleegde incest in 
hun gezin worden vaak negatief 
afgeschilderd. Ze weigeren hun 
dochter te geloven of beschul-
digen haar ervan het initiatief te 
hebben genomen. Ook wordt 
vaak gezegd dat ze niet bereid of 
in staat zijn hun dochter te helpen 
of dat ze zwak of inadequaat 
reageren als de incest bekend 
wordt. In weinig onderzoeken 
echter worden vrouwen als 
subject gebruikt en in nog minder 
onderzoeken is men gevoelig voor 
*de invloed van de sekse-ideologie 
op de interpretatie van de bevin-
dingen. In dit onderzoek zijn 
diepte-interviews afgenomen bij 
20 vrouwen in de leeftijd van 26- 
40 jaar waarvan de echtgenoot 
zich schuldig maakte aan inces-
tueus gedrag. Van die echtgenoten 
was 35% niet de biologische 
vader, maar de stiefvader. De 
seksueel misbruikte dochters zijn 
3-18 jaar oud. Uit de interviews 
blijkt dat de vrouwen direct 
reageerden op het bekend worden 
van de incest, of ze de beweringen 
van hun dochter geloofden of 

niet, ze reageerden emotioneel op 
hen en toonden zich beschermend. 
Veel van de vrouwen hadden een 
chaotische jeugd waarin ze zelf 
waren misbruikt. Ook zij waren 
door hun echtgenoot fysiek, 
seksueel of emotioneel misbruikt. 
Met literatuuropgave. 

5 
Gabor, T. 
The suppression of crime 
statistics on race and ethnicity; 
the price of political correctness 
Canadian journal of crimi-
nology, 36e jrg., nr. 2, 1994, pp. 
153-163 

De auteur beoogt met zijn artikel 
zijn opvatting te benadrukken dat 
hij een voorstander is van het 
opstellen van criminaliteitsstatis-
tieken over raciale of etnische 
groeperingen. Tegenstanders 
huldigen de opvatting dat dit bij 
zou dragen aan stereotypering 
van deze groeperingen. Maar 
volgens de auteur zal dit juist 
gebeuren wanneer er geen open 
discussie over kan worden 
gevoerd. Het ontbreken van 
objectieve gegevens kweekt 
volgens hem een klimaat van 
maatschappelijke veroordeling en 
werkt het ontstaan van 
maatschappelijke bezorgdheid 
tegen. Een tweede stokpaardje dat 
tegenstanders berijden is de 
mening dat deze statistieken het 
zicht op de werkelijke oorzaken 
van door minderheidsgroepe-
ringen begane criminaliteit 
verhullen. De auteur brengt hier 
tegen in dat victimisatiesurveys en 
self-report studies bijzonder 
waardevol zijn omdat de onder-
zoeker dan inzicht krijgt in de 
karakteristieken van daders. De 
auteur toont zich ook weinig 
gevoelig voor een derde argument 
dat tegenstanders gaarne naar 
voren schuiven. Dit argument 
luidt dat verzamelen van gegevens 
over ras en etniciteit verspilde 
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moeite is omdat deze kenmerken 
toch niet te veranderen zijn. De 
auteur reageert hierop door te 
zeggen dat er ook gegevens 
worden verzameld over leeftijd en 
sekse, factoren die ook buiten de 
individuele controle liggen. Tot 
slot zegt de auteur dat vermelding 
van het land van geboorte een 
waardevolle aanvulling kan zijn in 
criminaliteitsstatistieken. 
Met literatuuropgave. 

6 
Petee, T.A., T.F. Milner e.a. 
Levels of social integration in 
group contexts and the effects of 
informal sanction threats on 
deviance 
Criminology, 32e jrg., nr. I, 

• 1994, pp. 85-106 
Binnen de literatuur m.b.t. het 
aantoonbaar ontmoedigen van 
deviant gedrag, wordt het belang 
van de sociale context bij het 
bepalen van de effectiviteit van 
formele stratien al langere tijd 
erkend. Minder aandacht wordt 
er besteed aan het contextuele 
karakter van informele santies, 
hoewel ook hiervan is aangetoond 
dat zij van belang zijn bij het 
ontmoedigingsbeleid. Deze 
sancties, die worden opgelegd 
door leeftfidgenoten, vrienden 
en/of familieleden, zijn vaak een 
effectief middel van sociale 
controle, omdat degene die de 
sanctie oplegt een `significante 
ander' is. Een conditionele relatie 
tussen sociale integratie en derge-
lijke informele sancties, is nog 
maar weinig bestudeerd. De 
auteurs van dit artikel doen 
verslag van hun onderzoek naar 
deze veronderstelde relatie. 
Contextuele gegevens, afkomstig 
van een unieke studie verricht aan 
de universiteit van Norte Dame, 
naar het parochieleven van katho-
lieken, worden gebruikt om 
onderzoeksmodellen van verschil-
lende aard te testen. Deze 
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voorspellen drie soorten deviant 
gedrag, varierend van buiten-
sporig alcoholgebruik tot belas-
tingontduiking. De dreiging die 
uitgaat van informele sancties, in 
samenhang met sterke sociale 
integratie, blijkt m.n. effectief in 
die gevallen, waarbij het gaat om 
minder impulsief deviant gedrag. 
In in algemeenheid blijkt dat het 
effect van informele sancties als 
middel om iemand van deviant 
gedrag af te houden, het sterkst is 
binnen een gemeenschap waar 
sprake is van een hoge mate van 
sociale integratie. 
Met literatuuropgave. 

7 
Powell, M.B., D.M. Thomson 
Children's eyewitness-memory 
research; implications Jim 
practice 
Families in society, 75e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 204-216 

Een overzicht wordt gegeven van 
de onderzoeksliteratuur over de 
getuigenverklaringen van 
kinderen. Daaruit worden impli-
caties afgeleid voor mensen die in 
hun beroep kinderen een verhoor 
moeten afnemen. Deze hebben 
betrekking op de kwaliteit van de 
communicatie tussen kind en 
ondervrager, de situatie waarin 
het verhoor wordt afgenomen en 
specifieke verhoortechnieken. 
Praktische aanbevelingen worden 
gedaan met betrekking tot 
technieken die het mogelijk 
maken dat het kind zich de 
gebeurtenissen zo accuraat en 
volledig mogelijk herinnert. Van 
groot belang is dat het kind zich 
op zijn gemak voelt, dat de inter-
viewer onbevoordeeld is, dat de 
opzet van het interview duidelijk 
is voor het kind en dat het 
interview geregistreerd wordt. 
Verder wordt aandacht besteed 
aan ondervragingstechnieken. 
Met literatuuropgave. 



Strafrecht en strafrechts-
pleging 

8 
Junger-Tas, J. 
Alternative sanctions; myth and 
reality 
European journal on criminal 
policy and research, 2e jrg., nr. 
1, 1994, pp. 44-66 

Waarom werd in de jaren zeventig 
de behoefte gevoeld om te experi-
menteren met alternatieve 
sancties? De auteur wijst op de 
toenemende ongerustheid over de 
stijgende criminaliteit, de vernieu-
wende visie op de zin en 
zinvolheid van straffen en het 
streven naar een humanisering 
van de strafrechtspleging. Met 
alternatieve sancties worden 
verschillende, zeer uiteenlopende, 
doelen nagestreefd. Enerzijds zijn 
er de aan de dader gerelateerde 
doelstellingen. Binnen deze 
categorie is de aandacht 
verschoven van de resocialise-
rende en herstellende waarde van 
de sanctie naar het meer punitieve 
karakter ervan. Aan het systeem 
gerelateerde doelstellingen zijn 
kostenreductie en recidivevermin-
dering. Het succes van alterna-
tieve sancties laat de auteur 
afhangen van het antwoord op 
drie vragen: Zijn alternatieve 
sancties een substituut voor 
gevangenisstraf? Worden de 
kosten van de strafrechtspleging 
gereduceerd? Leidt de toepassing 
van alternatieve sancties tot 
recidivevermindering. De vragen 
worden beantwoord aan de hand 
van een rechtsvergelijkende litera-
tuurstudie. In ongeveer de helft 
van de gevallen vervangen alter-
natieve sancties de traditionele 
gevangenisstraf. Het antwoord op 
de tweede vraag is moeilijk vast te 
stellen, maar mede afhankelijk 
van het antwoord op de eerste 
vraag. Onderzoek naar de derde 
vraag kampt met methodolo- 

gische problemen, waardoor geen 
eenduidig antwoord te geven is. 
Ondanks deze sobere resultaten is 
de auteur van mening dat verder 
moet worden gegaan op de weg 
die met het experimenteren met 
alternatieve sancties is ingeslagen. 
Met literatuuropgave. 

9 
Killias, M. 
Sentencing reform; from 
rhetorics to reducing sentencing 
disparity 
European journal on criminal 
policy and research, 2e jrg., nr. 
1, 1994, pp. 19-28 

In de Verenigde Staten zijn in de 
jaren zeventig richtlijnen 
ontwikkeld voor de besluit-
vorming met betrekking tot 
vervroegd invrijheidstelling van 
gedetineerden. Naderhand zijn 
dergelijke richtlijnen ook tot 
stand gekomen voor de rechter-
lijke straftoemeting. Vooral in het 
federale strafrechtelijke systeem 
zijn de rechters thans aan scherpe 
restricties gebonden bij het 
opleggen van een vrijheidsstraf. 
Het blijkt dat dergelijke richt-
lijnen zeer effectieve methoden 
zijn om ongerechtvaardigde 
verschillen in straftoemeting te 
bestrijden. In zo'n stelsel van 
richtlijnen wordt, afhankelijk van 
het delict, een standaard 
strafmaat bepaald. Kwantificering 
van verzachtende en verzwarende 
factoren bepaalt de afwijking van 
deze standaard. In hoger beroep 
kan de juistheid van deze 
afwijking worden getoetst. In 
Europa bestaat veel weerstand 
tegen dergelijke straftoemetings-
richtlijnen, omdat hierdoor de 
rechterlijke beslissingsvrijheid zou 
worden aangetast. De auteur 
betreurt dit, vooral omdat feitelijk 
nu reeds in veel landen bij 
massale delicten zoals rijden 
onder invloed een impliciet tarief-
stelsel wordt gehanteerd. De 
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auteur beveelt overigens aan om 
niet van bovenaf, bij voorbeeld 
door middel van wetgeving, tot 
straftoemetingsrichtlijnen te 
komen. Het is van belang dat 
dergelijke richtlijnen op basis van 
de daar bestaande straftoemetings-
praktijk op lager rechtbankniveau 
worden geformaliseerd. Daarbij 
kan uitstekend worden samenge-
werkt met lokale wetenschappe-
lijke onderzoeksinstanties. 
Met literatuuropgave. 

10 
Kommer, M.M. 
Punitiveness in Europe; a 
comparison 
European journal on criminal 
policy and research, 2e jrg., nr. 
I, 1994, pp. 29-43 

Plannen om de Nederlandse 
gevangeniscapaciteit te intensi-
veren worden — behoudens andere 
dingen — verdedigd met het 
argument dat Nederland op die 
manier zou voldoen aan het 
Europese peil. De auteur presen-
teert een aantal maatstaven om 
het strafniveau van een land te 
meten, gebaseerd op verschillende 
indicatoren. Hij gaat daarbij 
welbewust voorbij aan belangrijke 
methodologische bezwaren tegen 
internationale vergelijkingen van 
straf en detentie-niveaus. Doel 
van de vergelijking is testen of de 
vergelijkingen uitvoerbaar zijn en 
hun implicaties blootleggen. De 
classificaties geven geen eenduidig 
beeld van het strafklimaat in een 
land. Er worden net zoveel 
classificaties gevonden als dat Cr 
maatstaven worden aangelegd. 
Slechts een bevinding blijft min of 
meer constant: het relatief milde 
Nederlandse strafklimaat. Van 
andere landen waarvan zowel 
gegevens over het aantal gedeti-
neerden als over het aantal 
veroordeelden bekend zijn, is het 
beeld zeer wisselend. Omdat veel 
gegevens ontbreken !evert een 
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vergelijking van het strafniveau 
per delict weinig op. Deze 
gegevens kunnen hoogstens 
gebruikt worden om het algemene 
beeld te bevestigen: Nederland 
scoort laag op alle indicatoren; 
daarop volgen de Scandinavische 
landen, terwijI Frankrijk en 
Duitsland een middenpositie 
innemen. Groot-Brittannie, 
hoewel niet over de hele linie, lijkt 
het nicest punitief. 

11 
Lynch, J.P. 
A cross-national comparison of 
the length of custodial sentences 
for serious crimes 
Justice quarterly, 10e jrg., nr. 4, 
1993, pp. 639-660 

Algemeen wordt aangenomen dat 
in de Verenigde Staten veel 
zwaarder wordt gestraft dan in 
andere westerse landen. De auteur 
heeft de geldigheid van deze 
stetting getoetst. Hij heeft daartoe 
de lengte van de opgelegde 
gevangenisstraffen in Australie, 
Canada, Engeland en Wales, de 
VS en de Bondsrepubliek 
Duitsland onderling vergeleken. 
De analyse is beperkt tot een 
aantal zware delictsoorten: 
moord, roofoverval, inbraak en 
diefstal. Niet alleen de opgelegde 
straffen zijn vergeleken, maar ook 
is nagegaan hoe fang men in de 
verschillende landen feitelijk werd 
gedetineerd. Tengevolge van 
verschillen in het beleid ten 
aanzien van vervroegde invrij-
heidstelling kan dit een geheel 
ander beeld opleveren. Uit de 
analyse kwam naar voren dat in 
de VS voor alle delictcategorieen 
gemiddeld zwaardere 
gevangenisstraffen worden 
opgelegd. Dit zou wijzen op een 
punitiever beleid dan in de andere 
landen. Wordt echter de feitelijke 
detentietijd vergeleken, dan 
ontstaat een genuanceerder 
patroon. Bij ernstige geweldsde- 



licten als moord, wordt in de 
Verenigde Staten niet langer in 
detentie doorgebracht dan in de 
andere landen. Bij vermogensde-
licten blijkt dat echter wel het 
geval te zijn, zij het dat het 
verschil met de andere landen 
minder groot is dan als wordt 
uitgegaan van de door de rechter 
opgelegde straffen. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

12 
Adler, J.S. 
The dynamite, wreckage, and 
scum in our cities; the social 
construction of deviance in 
industrial America 
Justice quarterly, 1 1 e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 33-49 

Deze analyse van het opkomen 
van de `gevaarlijke klasse' in het 
geindustrialiseerde Amerika, 
werpt licht op het proces waarbij 
een bepaalde gemeenschap (i.e. de 
Amerikaanse) deviantie 
definieerde en reageerde op 
deviante personen. Tussen 1850 
en 1880 `ontdekten' de 
Amerikanen de `gevaarlijke 
klasse'. Meer dan welke gebeur-
tenis ook droegen de geweld-
dadige rellen van 1863 in New 
York-stad n.a.v. het instellen van 
de dienstplicht, ertoe bij dat 
hervormers overtuigd raakten van 
het bestaan van een dergelijke 
klasse onder de stadsbevolking. 
De massale spoorwegstaking van 
1877 versterkte deze opvattting. 
Verschillende waarnemers waren 
het erover eens dat de leden van 
de `gevaarlijke klasse' zich 
bevonden onder de armen, de 
niet-werkenden. Twee groepen: de 
immigranten en de zwervers 
zouden deze klasse domineren, 
omdat zij zich buiten de gecivili-
seerde samenleving stelden. Elk 
moment zouden zij kunnen 
verworden tot een bende wilden. 

Beleidsmakers en hervormers 
reageerden hierop met een groot 
aantal nieuwe wetten en verorde-
ningen om deze mensen te kunnen 
bestrijden. Pas in de twintigste 
eeuw werd het begrip `gevaarlijke 
klasse' losgelaten. Een nieuwe 
generatie beleidsmakers legde 
meer de nadruk op economische, 
biologische en omgevingsfactoren 
bij de beoordeling van deze 
mensen. Ook demografische 
veranderingen droegen bij tot een 
vermindering van het gebruik van 
dit label. Desalnietemin blijkt het 
denkbeeld van een `gevaarlijke 
klasse' nog steeds aanwezig te zijn 
bij de Amerikanen. 
Met literatuuropgave :  

13 
Al-Talib, N.I., C. Griffin 
Labelling effect on adolescents' 
self-concept 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 38e jrg., nr. 
1, 1994, pp. 47-57 

De etiketteringstheorie, de 
labelling these, ontmoet dezer 
dagen niet zo veel populariteit. 
De stelling dat het gedrag van 
delinquenten (mede) zijn 
oorsprong vindt in de manier 
waarop de samenleving respectie-
velijk de daartoe aangewezen 
instituties hen vanaf het eerste 
begin behandelen, hoorde immers 
vooral thuis in het tijdperk van de 
`maakbaarheid' van die samen-
leving. En die ligt achter ons, zo 
verzekeren wij elkaar. Dat maakt 
het aardig om weer eens een 
studie tegen te komen waarin het 
labelling effect bij jeugdigen 
empirisch aannemelijk wordt 
gemaakt, in dit geval het effect op 
het zelfbeeld van betrokkenen. 
Van drie categorieen Engelse 
jongeren, op reguliere middelbare 
scholen, scholen voor moeilijk 
opvoedbare kinderen en in 
tehuizen bleek de kwaliteit van 
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het zellbeeld precies te varieren 
met de mate waarin zij van 
staatswege officieel marginaal 
waren verklaard. De tehuiskin-
deren vonden zichzelf minder 
waard, moreel minder en minder 
goed functionerend in familie-
verband dan de moeilijk opvoed-
baren, en dezen weer minder dan 
de gewone scholieren. Hoe meer 
er sprake was van bij de politic 
bekend geraakte delinquentie 
(vergeleken met self-report), des 
te sterker het effect. De onder-
zoekers wagen zich niet aan een 
bespiegeling over het eventueel 
omgekeerde verband, maar dit 
maakt hun partiele bevinding niet 
minder herkenbaar. 
Met literatutiropgave. 

14 
Baskin, D.R., I. Sommers 
Females initiation into violent 
street crime 
Justice quarterly, 10e jrg., nr. 4, 
1993, pp. 559-583 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar het moment en de 
wijze waarop vrouwen betrokken 
raken bij openbare geweldpleging 
(mishandeling, roof). Door 
middel van interviews werden 
gcgevens verzameld over 85 
vrouwen die waren gearresteerd 
of die vastzaten wegens een 
geweldsdelict dat niet was begaan 
in de huiselijke sfeer. Die 
gegevens hadden betrekking op 
demografische achtergrond, 
percepties van het gezin, buurt-
kenmerken. school- en werkerva-
ringen, officiele en zelfgerappor-
teerde betrokkenheid bij misdaad, 
slachtofferschap, alcohol- en 
druggebruik, drughandel, behan-
deling wegens verslaving en 
relaties met leeftijdsgenoten. Uit 
de analyses blijkt dat de partici-
patie van zowel vrouwen als 
mannen in geweldsmisdaad wordt 
bepaald door dezelfde factoren: 
invloed van de buurt, invloed van 
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leeftfidsgenoten en verslaving. 
Vrouwen die vroeg beginnen met 
geweldsdelinquentie komen uit 
achterstandsbuurten met een 
sterke mate van deprivatie, veel 
gelegenheid voor illegaal gedrag 
en weinig conventionele rolmo-
dellen. Een gebrek aan ouderlijk 
toezicht en een slechte binding 
met school, gecombineerd met de 
verkeerde vrienden, brengt hen op 
het slechte pad. Vrouwen die later 
beginnen geweld te gebruiken, 
hebben zich, voor ze beginnen 
drugs te gebruiken, gespeciali-
seerd in typische vrouwendelicten 
als prostitutie en winkeldiefstal. 
Met literatuuropgave. 

15 
Caspi, A., T.E. Moffitt e.a. 
Are some people crime-prone? 
Replications of the personality-
crime relationship across 
countries, genders, races, and 
methods 
Criminology, 32e jrg.. nr. 2, 
1994, 163-195 

De relatie tussen persoonlijkheid 
en criminaliteit wordt onderzocht 
bij twee steekproeven. Dc eerste 
bestaat uit I8-jarige jongens en 
meisjes in Nieuw-Zeeland en de 
tweede uit 12-13 jarige jongens in 
Pittsburgh (VS) met een verschil-
lende etnische achtergrond. De 
persoonlijkheid en de criminele 
betrokkenheid van de subjecten 
zijn op verschillende, onderling 
onafhankeffike manieren gemeten. 
Uit de resultaten blijkt dat indivi-
dude verschillen in persoon-
lijkheid consistent gerelateerd zijn 
aan delinquent gedrag. Deze 
correlaties doen zich voor in beide 
landen, in verschillendc leefffids-
groepen, bij beide geslachten en 
bij verschillende etnische groepen. 
Zij gelden voor ernstige en minder 
ernstige delinquentie, voor 
officieel geregistreerde en zelfge-
rapporteerde delinquentie. De 
persoonlijkheidscorrelaten van 



delinquentie waren sterk: een 
grotere delinquente participatie 
bleek verbonden met een grotere 
negatieve emotionaliteit en 
minder zelfbeheersing. De auteurs 
stellen zich de vraag hoe 
negatieve emotionaliteit en een 
gebrek aan zelfbeheersing leiden 
tot crimineel gedrag. Negatieve 
emotionaliteit is de neiging om 
woede, angst en prikkelbaarheid 
te ervaren. Dit leidt tot een 
verstoorde kijk op interpersoon-
lijke gebeurtenissen. Bij mensen 
met een gebrekkige zelfbeheersing 
worden negatieve emoties gemak-
kelijker vertaald in actief 
handelen. Een dergelijke persoon-
lijkheid kan haar oorsprong 
vinden in een inadequate 
opvoeding. Er kan echter ook een 
neurobiologische basis aan ten 
grondslag liggen. 
Met literatuuropgave. 

16 
Dijk, J.J.M. van 
Understanding crime rates; on 
the interactions between the 
rational choices of victims and 
offenders 
British journal of criminology, 
34e jrg., nr. 2, 1994, pp. 
105-121 

Uitgangspunt is een economisch 
model waarin misdaadcijfers 
worden gezien als het resultaat 
van de interactie tussen de semi-
rationele keuzes van daders en 
slachtoffers. Daders van vermo-
gensdelicten zijn de agressieve 
consumenten van illegale winsten 
en slachtoffers zijn de (onwillige) 
aanbieders van gelegenheden. De 
vermogensdelinquentie op macro-
niveau wordt bepaald door de 
collectieve afweging van de kosten 
en baten van delicten door de 
potentiele daders en door de 
collectieve afweging van de kosten 
en baten van veiligheidsmaatre-
gelen door de potentiele 
slachtoffers. Het collectieve 
gedrag van de daders beInvloedt 
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de afwegingen van kosten en 
baten van veiligheidsmaatregelen 
door de slachtoffers: als het risico 
op inbraak groter wordt geacht 
dan de kosten van extra 
veiligheid, zal meer worden 
geInvesteerd in veiligheid. De 
kosten-baten-afweging van daders 
wordt afgebeeld in de vraagcurve 
die laat zien dat het aantal 
delicten stijgt als de geperci-
pieerde opbrengsten hoger zijn. 
Die van de slachtoffers wordt 
afgebeeld in een aanbodcurve die 
laat zien dat de investering in 
veiligheid toeneemt als het geper-
cipieerde aantal delicten stijgt. 
Het misdaadcijfer stabiliseert op 
het moment dat beide curves 
elkaar snijden. Het beleid heeft 
twee mogelijkheden om de vermo-
genscriminaliteit te laten afnemen: 
de vraag naar delicten laten 
afnemen, bij voorbeeld door de 
sociaal-economische omstandig-
heden van potentiele daders te 
verbeteren. Dit is echter niet 
voldoende: ook verzorgingsstaten 
kennen een hoog niveau aan 
vermogenscriminaliteit. Daarom 
moet ook worden ingegrepen aan 
de kant van de potentiele 
slachtoffers, en wel door de 
zelfbescherming van de burger 
tegen misdaad te bevorderen. De 
auteur meent dat daartoe, in 
nauwe samenwerking met verze-
keringsmaatschappijen, wettelijke 
veiligheidseisen moeten worden 
geformuleerd voor een groot 
aantal produkten, diensten en 
situaties. Gestreefd moet worden 
naar een stelsel van Europese 
veiligheidsstandaarden. 
Met literatuuropgave. 

17 
Hsieh, C.-C., M.D. Pugh 
Poverty, income equality, and 
violent crime; a meta-analysis of 
recent aggregate data studies 
Criminal justice review, 18e 
jrg., nr. 2, 1993, pp. 182-202 

Eind jaren zeventig, begin jaren 
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tachtig konden enkele belangrijke 
literatuuroverzichten geen duide-
lijkheid verschaffen over de relatie 
tussen economische factoren en 
gewelddadige misdaad. Dit artikel 
doet verslag van een meta-analyse 
van 34 onderzoeken naar gewelds-
criminaliteit (mishandeling, 
moord en doodslag, verkrachting 
en roof), armoede en inkomens-
ongelijkheid. In deze onderzoeken 
werd gebruik gemaakt van zgn. 
aggregaat-gegevens op het niveau 
van wijken, steden en landen. De 
afhankelijke variabele is steeds de 
geregistreerde geweldscrimina-
liteit. Uit de meta-analyse blijkt 
dat zowel armoede als inkomens-
ongelijkheid positief gerelateerd is 
aan geweldscriminaliteit. Verder 
wijst de analyse erop dat armoede 
en inkomensongelijkheid nauwer 
verbonden zijn met levensdelicten 
en mishandeling dan met 
verkrachting en roof. Dit pleit 
voor de frustratie-agressie 
hypothese: (relatieve) deprivatie 
van materiele middelen leidt tot 
frustratie die kan resulteren in 
vijandigheid en gewelddadige 
agressie gericht op personcn die 
het dichtst in de buurt zijn. 
Met literatuuropgave. 

IR 
Moffitt, T.E., D.R. Lynam ca. 
Neuropsychological tests 
predicting persistent mule delin-
quency 
Criminology, 32e jrg., nr. 2, 
1994, pp. 277-300 

In 1985 werd een representatieve 
geboorte-cohort van ruim 300 13- 
jarige jongens een korte neuropsy-
chologische test .afgenomen. Het 
neuropsychologische functioneren 
bleek significant te zijn gerela-
teerd aan het preadolescente 
delinquente gedrag van de 
kinderen. Individuele neuropsy-
chologische verschillen op 13- 
jarige leeftijd bleken ook een 
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voorspellende waarde te hebben 
voor crimineel gedrag op 18-jarige 
leeftijd. Jongens die op 13-jarige 
leeftijd de slechtste neuropsycho-
logische scores boekten, waren 
vijf jaar later de meest delin-
quente jongeren. Dit gold zowel 
voor zelfgerapporteerde delin-
quentie, door de politic geregis-
treerde delinquentie en geregis-
treerde veroordelingen. De 
resultaten zijn bovendien 
betrouwbaar omdat de neuropsy-
chologische gegevens werden 
verkegen voordat de jongeren 
diepgaand waren betrokken bij 
delinquent gedrag of druggebruik 
en omdat de mogelijke invloed 
van sociaal-economische status 
werd uitgeschakeld. Een slecht 
verbaal vermogen blijkt het ingre-
dient van een laag IQ te zijn dat 
het meest bijdraagt aan delin-
quent gedrag. Verbale vaardigheid 
en het vermogen van verbale 
herinnering zijn het sterkst gerela-
teerd aan delinquentie. De relatie 
tussen slechte neuropsycholo-
gische scores en delinquent gedrag 
geldt alleen voor delinquentie die 
begint op vroege leeftijd en 
daarna op een hoog niveau blijft. 
Zij geldt niet voor delinquentie 
die pas begint in de delinquentie 
en daarna weer spoedig ophoudt. 
Bovendien geldt de relatie 
waarschijnlijk alleen voor mannen 
en niet voor vrouwen. De 
conclusie luidt dat kinderen die 
zich slecht kunnen uitdrukken en 
informatie slecht kunnen 
onthouden belangrijk gehadicapt 
zijn. Zij communiceren slecht met 
ouders, leeftijdgenoten, onder-
wfizers. enz. Neuropsychologische 
gebreken kunnen deels 
voorkomen worden door preven-
tieve maatregelen op het gebied 
van de volksgezondheid. Zij 
worden vaak veroorzaakt door 
slechte prenatale voeding, 
prenataal alcohol- of druggebruik, 



complicaties bij de bevalling, 
hoofdverwondingen en de bloot-
stelling aan giftige stoffen zoals 
lood. 
Met literatuuropgave. 

19 
Thornberry, T.P., A.J. Lizotte 
e.a. 
Delinquent peers, beliefs, and 
delinquent behavior; a longitu- 
dinal test of interactional theory 
Criminology, 32e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 47-83 

Criminologische theorieen van 
(jeugd)delinquentie zijn doorgaans 
eenzijdig: ze verklaren crimineel 
gedrag vanuit de opvoeding en/of 
de sociale achtergrond (socialisa-
tieperspectief), dan wel uit 
kenmerken van het individu, dat 
al dan niet afdoende wordt 
weerhoUden van afwijkend gedrag 
waartoe hij geneigd is (sociale-
controle of bindingstheorie). 
Pogingen tot integratie van beide 
perspectieven schieten nog tekort 
omdat ze blijven steken bij 
momentopnamen; het ontwikke-
lingsperspectief ontbreekt, de 
dynamiek van de voortdurende 
wording van gedrag in relatie tot 
de omgeving door de tijd heen. 
Gedrag is een proces, geen 
uitkomst. Als alternatief komen 
de auteurs met een consequent 
doorgevoerd interactionistisch 
model dat longitudinaal wordt 
beproefd. Een flinke steekproef 
van een kleine 1000 Amerikaanse 
jongeren, mede geselecteerd op 
afwijkend gedrag uit een nog veel 
omvangrijker panel, werd in de 
tienerleeftijd op drie momenten in 
de tijd gemeten. De invloed van 
vriendenkring (slechte vrienden), 
morele overtuigingen en opvat-
tingen, en delinquent gedrag, 
blijken elkaar in de loop van de 
tijd over en weer te versterken. 
Afzonderlijk zijn deze reciproque 
relaties statistisch meer significant 
dan enig eenzijdig verband in 
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welke richting dan ook; 
bovendien komen ze alleen aan 
het licht bij een procesmatige 
analyse. De onderzoekers trekken 
hieruit de conclusie dat de 
complexiteit en meerduidigheid 
van menselijk gedrag niet alleen 
theoretisch aannemelijk valt te 
maken, doch ook empirisch te 
onderbouwen. Huns inziens 
ondersteunt dit krachtig het inter-
actionistisch perspectief in de 
criminologie. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

20 
Aday, R.N. 
Aging in prison; a case study of 
new elderly offenders 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 38e jrg., 
nr. 1, 1994, pp. 79-91 

In de Verenigde Staten worden 
jaarlijks ongeveer 300.000 mensen 
van 55 jaar en ouder gearresteerd. 
Op dit moment, i.e. voorjaar 
1994, zitten er 25.613 personen 
van 55 jaar en ouder gevangen. In 
eerder onderzoek werd al aange-
geven dat deze mensen een 
specifieke groep vormt binnen de 
gevangenissen voor wat betreft 
criminele gedragspatronen, 
behoefte aan medische verzorging, 
individuele aanpassingsproblemen 
aan het leven binen vier muren en 
relatieproblemen met familieleden. 
Met deze studie tracht de auteur 
een beter inzicht te krijgen in deze 
variabelen t.a.v. de `nieuwe 
oudere wetsovertreder'. Hierbij 
maakt hij gebruik van de 'case 
study'-benadering, waarbij diepte-
interviews werden gehouden in de 
zomer van 1992 binnen een streng 
beveiligd instituut in het 
Zuidoosten van de Verenigde 
Staten. In totaal werden er 25 
personen ondervraagd, met een 
gemiddelde leeftijd van 68 jaar. 
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Het blijkt dat de reactie van de 
lnieuwe oudere wetsovertreder' op 
zijn opsluiting vaak gekenmerkt 
wordt door familieconflicten, 
depressiviteit, zelfdodingsge-
dachten en de angst om in gevan-
genschap te sterven. Deze resul-
taten duiden crop dat de 
programma's binnen de gevange-
nissen moeten worden uitgebreid 
en aangepast om tegemoet te 
kunnen komen aan de specifiekc 
behoeften van deze sub-groep. 
Met literatuuropgave. 

21 
Cirincione, C., H.J. Steadman 
e.a. 
Mental illness as afar/or in 
criminality; a study of prisoners 
and mental patients 
Criminal behaviour and mental 
health, 4e jrg., nr. I. 1994, pp. 
33-47 

Om de relatie na te gaan tussen 
psychische gestoordheid en crimi-
naliteit, zijn vier groepen met 
elkaar vergeleken: gedetineerden 
die niet en die wel eerder waren 
verwezen naar een psychiatrische 
kliniek en opgenomen psychia-
trische patienten die niet en die 
wel eerder waren gearresteerd 
voor een strafbaar feit. Alle vier 
groepen bestaan uit mannen. De 
groepen zijn vergeleken op de 
incidentie en frequentie van arres-
taties gedurende de follow-up 
periode, waarbij apart is gekeken 
naar arrestaties wegens gewelds-
delicten. De steekproeven zijn 
getrokken in 1968 en 1978. Uit de 
analyses bleek dat eerdere arres-
taties een sterkere voorspeller 
vormen van latere arrestaties dan 
een voorgeschiedenis van psychia-
trische hospitalisering. 
Gedetineerden die niet eerder 
waren gehospitaliseerd, hadden de 
grootste kans gearresteerd te 
worden en werden het meest 
frequent gearresteerd. De 
verschillen met de we! eerder 
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gehospitaliseerde gedetineerden 
waren echter niet significant. 
Daarna kwam de gehospitali-
seerde groep met een arrestatie-
verleden en als laatste de gehospi-
taliseerde groep zonder 
arrestatieverleden. De typische 
gedetineerde vormt dus een groter 
criminaliteitsrisico dan de typische 
patient. Eerdere arrestatie is de 
beste voorspeller van een toekom-
stige arrestatie. Psychiatrisch 
gehospitaliseerden die niet eerder 
zijn gearresteerd, lopen geen 
grotere kans gearresteerd te 
worden dan `gewone mensen'. 
Het artikel wordt besloten met 
een aantal tekortkomingen van 
het onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

22 
Glenn, A., K. Pease 
Using routine statistics in 
estimating prison population for 
policy assessment 
Canadian journal of crimi-
nology, 36e jrg., nr. 2, 1994, pp. 
137-147 

Om de gevolgen van planning bij 
het strafrechtelijk systeem 
adequaat te kunnen beoordelen is 
het noodzakelijk om op de hoogte 
te zijn van de effecten hiervan op 
de gevangenispopulatie. Helaas 
ontbreekt vaak de kennis van de 
rekenkundige grondbeginselen om 
deze effecten goed te kunnen 
inschatten. In dit artikel wordt 
een stock and flow-model met een 
simpele formule die kan worden 
gebruikt om praktische 
problemen ten aanzien van 
populatiestromingen te onder-
kennen, besproken. In de formule 
wordt uitgegaan van drie compo-
nenten: population (p), het aantal 
personen in instituties op een 
bepaalde tijd; receptions (r) het 
aantal personen dat de gevangenis 
in gaat; effective sentence length 
(s) de duur van het verblijf in de 
gevangenis. Met deze drie 



elementen wordt de formule 
p=r*s opgebouwd, waarmee de 
populatie kan worden berekend. 
Om de lengte van de straffen te 
berekenen wordt de formule s=p/r 
gebruikt en het aantal nieuwe 
gevangenen kan worden berekend 
met de formule r=p/s. De auteurs 
zijn er zich van bewust dat deze 
eenvoudige formule de meer 
verfijnde niet kan vervangen, 
maar meer moet worden gezien 
als een analyse die goed genoeg is 
om voor politici een en ander 
inzichtelijk te maken. 
Met literatuuropgave. 

23 
Maden, A., M. Swinton, e.a. 
A criminological and psychiatric 
survey of women serving a 
prison sentence 
British journal of criminology, 
34e jrg., nr. 2, 1994, 
pp. 172-191 

Getoetst wordt de veronder-
stelling dat gedetineerde vrouwen 
vaker dan gedetineerde mannen 
lijden aan psychiatrische stoor-
nissen. Daartoe is een representa-
tieve, cross-sectionele steekproef 
van 25% van alle gedetineerde 
vrouwen in Engeland en Wales 
(N=258) vergeleken met een 
steekproef van 5% van alle gedeti-
neerde mannen (N=1751). Hieruit 
blijkt dat gedetineerde mannen 
vaker zitten wegens geweldsde-
licten dan gedetineerde vrouwen 
en dat vrouwen die gedetineerd 
zijn wegens een levensdelict 
minder vaak dan mannen eerder 
zijn veroordeeld. Van de gedeti-
neerde vrouwen is een groter deel 
in de gevangenis disciplinair 
gestraft dan van de gedetineerde 
mannen. Deze disciplinaire 
straffen hadden echter betrekking 
op minder ernstige overtredingen 
dan die van mannen. 
Zelfverwonding in de gevangenis 
komt evenveel voor bij vrouwen 
als mannen. Over de gehele 

levensloop bezien komt zelfver-
wonding meer voor onder gedeti-
neerde vrouwen dan gedetineerde 
mannen. Dit verschil is groten-
deels toe te schrijven aan het 
hogere aantal overdoses bij 
vrouwen. Zelfmoord komt minder 
voor bij gedetineerde vrouwen 
dan bij gedetineerde mannen. Er 
is een relatie tussen zelfver-
wonding en geweldsdelinquentie. 
Voor hun detentie zijn meer 
vrouwen dan mannen psychia-
trisch behandeld. Dit geldt voor 
alle vormen van psychiatrische 
behandeling en is in overeen-
stemming met de vrouw-man-
verhouding in dit opzicht onder 
de gehele bevolking. In de gevan-
genis gebruiken vrouwen meer 
medicijnen dan mannen. Ook 
psychologische behandelingen 
komen meer voor onder gedeti-
neerde vrouwen dan mannen. De 
behoefte aan behandeling is onder 
vrouwen groter dan mannen en 
het personeel staat er welwillender 
tegenover dan bij mannen. 
Psychoses komen evenveel voor 
bij gedetineerde vrouwen als 
mannen (2%). Bij gedetineerde 
vrouwen komen leermoeilijk-
heden, intellectuele handicaps, 
persoonlijkheids- en neurotische 
stoornissen en druggebruik meer 
voor dan bij gedetineerde 
mannen. 
Met literatuuropgave. 

24 
Ryan, M. 
Evaluating and responding to 
private prisons in the United 
Kingdom 
International journal of the 
sociology of law, 21e jrg., nr. 4, 
1993, pp. 319-333 

In Groot Brittannie is de 
beslissing om tot privatisering 
over te gaan genomen onder 
invloed van conservatieve 
politieke druk en van een drama-
tische toename van de capaciteits- 
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behoefte. Verondersteld werd dat 
particuliere inrichtingen sneller en 
goedkoper zouden kunnen 
worden gebouwd. Nog slechts 
enkele nieuwbouwinrichtingen 
zijn thans in particuliere handen. 
Daarnaast is het gedetineerden-
transport in een aantal regio's 
geprivatiseerd, alsmede het 
onderwijs voor gedetineerden en 
de voedselvoorziening. Of het 
particuliere initiatief in Groot 
Brittannie nu tot betere resultaten 
komt dan de rijksinrichtingen, 
valt in dit stadium niet definitief 
te bepalen. De signalen tot nu toe 
wijzen niet in die richting. 
Bovendien is het geprivatiseerde 
gedetineerdentransport een 
dramatisch fiasco geworden. Er 
zijn twee categorieen tegen-
standers van de penitentiaire 
privatisering: de vakorganisaties 
die bevreesd zijn voor een vermin-
dering van de werkgelegenheid, en 
meer ideologische georienteerde 
organisaties, die principieel 
vinden dat dwang en geweld tegen 
burgers een overheidsmonopolie 
behoren te zijn. De auteur 
verwacht dat het particuliere 
initiatief nimmer het merendeel 
van de gesloten en sterker bevei-
ligde inrichtingen in handen zal 
krijgen. Haar invloed zal zich in 
toenemende mate gaan beperken 
tot eategorieen gedetineerden die 
weinig beveiliging behoeven of 
een bijzondere behandeling 
behoeven, zoals psychisch 
gestoorden of drugsverslaafden. 
In de Verenigde Staten heeft de 
privatiseringsbeweging ook geen 
wezenlijke positie binnen het 
gevangeniswezen kunnen bemach-
tigen. 
Met literatuuropgave. 
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25 
Severson, M. 
Protection or prevention; testing 
the prisoner population for 
communicable diseases 
Criminal justice review, 18e 
jrg., nr. 2, 1993, pp. 203-220 

Ook in de VS vomit de gevange-
nispopulatie een belangrijke 
risicogroep wat het oplopen van 
besmettelijke ziekten aangaat. 
Toch hebben de Amerikaanse 
wetgever en . tal van gevangenis-
autoriteiten geen gehoor gegeven 
aan de roep om invoering van een 
verplichte gezondheidskeuring 
voor gevangenen. De auteur gaat 
in op de grondwettelijke 
argumenten Wat betreft verplicht 
gezondheidsonderzoek en enkele 
uitvoeringsproblemen. Zij vindt 
dat bescherming van de rechten 
van gevangenen en de preventie 
van infecties elkaar niet behoeven 
uit te sluiten. Wel zal er in veel 
gevallen een inruil moeten plaats-
vinden tussen preventie en rechts-
bescherming. Na analyse van de 
jurisprudentie rond het Fourth 
Amendment (waar tegenstanders 
van verplicht onderzoek vaak op 
teruggrijpen) en het Eighth 
Amendment (het argument van de 
voorstanders) concludeert zij dat 
gevangenisautoriteiten de -ethische 
verantwoordelijkheid hebben tot 
verplichte gezondheidskeuringen. 
De organisatorische problemen 
die hiermee samenhangen zoals 
classificatieprocedures, huisvesting 
en tewerkstelling zijn leer 
omvangrijk. Ook de financiele 
aspecten zijn niet te onder-
schatten. 
Met literatuuropgave. 



26 
Snacken, S., K. Beyens 
Sentencing and prison 
overcrowding 
European journal on criminal 
policy and research, 2e jrg., nr. 
1, 1994, pp. 84-99 

Veel europese landen hebben hun 
gedetineerdenbevolking sterk zien 
groeien. In een klein aantal 
landen is daarentegen een daling 
opgetreden. De auteurs hebben 
onderzocht welke factoren de 
fluctuaties in de omvang van de 
gedetineerdenbevolking verklaren. 
Naast veranderingen in de crimi-
naliteit zijn daarbij vooral wijzi-
gingen in het strafrechtelijk 
systeem van belang. Het kan dan 
gaan om veranderende wetgeving, 
om een ander vervolgingsbeleid 
en het strafvorderingsbeleid van 
het O.M. en om een gewijzigd 
straftoemetingsbeleid. In de 
meeste Europese landen blijkt het 
relatieve gebruik van gevangenis-
straf te zijn afgenomen. Dat komt 
door het toenemende gebruik van 
alternatieve sancties. Daar staat 
tegenover dat de lengte van de 
opgelegde vrijheidsstraffen sterk is 
toegenomen. De auteurs onder-
scheiden drie beleidsmatige 
reacties op de groeiende peniten-
tiaire capaciteitsbehoefte. De 
eerste reactie is een expansionis-
tische: de capaciteit wordt steeds 
verder uitgebreid. De reductionis-
tische benadering limiteert het 
aantal en de lengte van de 
gevangenisstraffen door middel 
van wetswijziging en door 
beInvloeding van de houding van 
politici en justitiele autoriteiten. 
Hoofdargument daarbij is het 
negatieve effect van gevangenis-
straf. Deze beleidsoptie is de 
meest vruchtbare gebleken. Een 
aantal landen kiest een pragma-
tisch compromis, waarbij aan de 
ene kant de toepassing van alter-
natieve sancties wordt gestimu-
leerd, en anderzijds nieuwe 
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gevangenissen worden gebouwd. 
Met literatuuropgave. 

27 
Stevens, D.J. 
The depth of imprisonment and 
prisonization; levels of security 
and prisoners' anticipation of 
future violence 
Howard journal of criminal 
justice, 33e jrg., nr. 2, 1994, pp. 
137-157 

De gewelddadigheid in 
Amerikaanse gevangenissen is 
bijzonder groot. De vraag is of dit 
geweld wordt veroorzaakt door 
de aard van de gedetineerden, of 
dat de subcultuur waarvan gedeti-
neerden deel uitmaken, het geweld 
stimuleert. In de penologische 
theorie zijn de meningen hierover 
sterk verdeeld. In het onderhavige 
onderzoek is nagegaan in 
hoeverre de gevangenisomgeving 
toekomstig gewelddadig gedrag 
beinvloed. 462 gedetineerden die 
in drie verschillend beveiligde 
inrichtingen verbleven, zijn 
geInterviewd. Zij werden verge-
leken met een controlegroep van 
126 universitaire studenten. Uit 
het onderzoek bleek dat aanvan-
kelijk niet-gewelddadige gedeti-
neerden tijdens een verblijf in een 
sterk beveiligde en gesloten 
inrichting toegaven dat ze later 
wel gewelddadige misdrijven 
zouden gaan plegen. Daar staat 
tegenover dat gedetineerden met 
een gewelddadig verleden die in 
een relatief open setting waren 
gedetineerd, aangaven dat geweld-
dadige criminaliteit na de detentie 
voor hen geen optie was. Deze 
resultaten laten zien dat de aard 
van de penitentiaire setting van 
grote invloed is op de subculturele 
normen en waarden onder de 
gedetineerdenbevolking. 
Gewelddadigheid wordt dus in 
veel mindere mate dan door 
sommige theoretici wel wordt 
aangenomen, door gedetineerden 
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in de gevangenis cgimporteerd', 
maar is vecleer de resultante van 
een beveiligingsgerichte inrich-
tingscultuur. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

28 
James, A.L., A.K. Bottomley 
Probation partnerships revisited 
Howard journal of criminal 
justice, 33e jrg., nr. 2, 1994, pp. 
158-168 

De laatste jaren is veel aandacht 
besteed aan partnerships tussen 
overheidsinstanties en particuliere 
hulpverleningsinstanties op het 
terrein van het strafrecht. Op 
centrale terreinen betreffende de 
dienstverlening aan plegers van 
strafbare feiten is dit in toene-
mende mate een sleutelconcept 
geworden. Zoals zo vaak is in de 
ontwikkeling van deze benadering 
weinig nadruk gelegd op het 
empirische bewijs aangaande de 
levensvatbaarheid van dergelijke 
samenwerkingsverbanden. Noch 
zijn belangrijke conceptuele en 
filosofische vragen betreffende de 
aard en het doel van partnerships 
beantwoord. Onderhavig artikel 
biedt aanvullend materiaal uit 
twee recente studies naar verschil-
lende aspecten van het werk van 
de reclassering, waarin het 
partnership-concept centraal 
stond. De conclusie is dat nog 
veel werk verzet moet worden om 
beleid dat gebaseerd wordt op 
partnership zowel effectief als 
levensvatbaar te doen zijn. 
Met literatuuropgave. 
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Jeugdbescherming en -delin-
quentie 

29 
Grasmick, H.G., At. McGill 
Religion, attribution style, and 
punitiveness toward juvenile 
offenders 
Criminology, 32e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 23-46 

Er bestaat een positief verband 
tussen godsdienstige overtuiging 
en de mate waarin mensen vinden 
dat crimineel gedrag te wijten is 
aan karakter-eigenschappen van 
de delinquent, en bij voorbeeld 
niet aan diens problematische 
maatschappelijke omstandigheden 
of een ongelukkige jeugd. Hoe 
godsdienstiger van opvatting en 
levenswandel, des te onomwon-
dener zal men ook de jeugdige 
crimineel zelf willen aanspreken 
op zijn gedrag. En hoe meer 
geneigd tot een letterlijke interpre-
tatie van de Bijbel, des te minder 
gelooft men in alternatieven voor 
vrijheidsstraf en te meer wordt bij 
voorbeeld ook de optic van 
lijfstraffen toelaatbaar geacht. 
Althans, dit blijkt uit een studie 
onder blank-Amerikaanse 
inwoners van een Mid-West. Met 
name de invloed van puriteins-
protestantse principes is op dit 
punt onmiskenbaar, overigens in 
samenhang met sociale en 
politieke overtuigingen. De 
auteurs constateren een direct 
verband tussen de toenemende 
geneigdheid in de publieke opinie 
om de oorzaken van criminaliteit 
bij het individu zelf te leggen 
enerzijds, en de heropleving 
anderzijds van een conservatieve 
en soms fundamentalistische 
christelijke beleving. De tendens 
dat misdadigers meer rigoureus 
zouden moeten worden gestraft in 
plaats van dat Cr wordt geinves-
teerd in pogingen hun gedrag te 
veranderen, is overigens ook ons 
land niet vreemd, gezien het 



recente SCP-rapport over 1994. 
Met literatuuropgave. 

30 
Hack, T.F., T.A.G. Osachuk, 
e.a. 
Group treatment for sexually 
abused preadolescent boys 
Families in society, 75e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 217 -228 

Seksueel misbruikte kinderen 
vertonen vaak psychische stoor-
nissen, emotionele problemen en 
een gestoorde seksuele ontwik-
keling. Volwassen mannen die als 
kind zijn misbruikt, lopen een 
grotere kans zich schuldig te 
maken aan crimineel gedrag, een 
vorm van psychopathologie te 
ontwikkelen, seksueel en in een 
echtelijke relatie slecht te functio-
neren en verslaafd te raken aan 
drugs. Terwijl aanvankelijk werd 
gedacht dat slachtoffers van 
seksueel misbruik veel vaker 
meisjes zijn dan jongens, denkt 
men nu steeds meer dat meisjes en 
jongens in gelijke mate seksueel 
worden misbruikt. Onderzocht 
wordt de effectiviteit van een 
groepsbehandelingsprogramma 
voor zes seksueel misbruikte 
preadolescente jongens in de 
leeftijd van 8 tot en met 11 jaar. 
Sommige jongens waren buiten 
het gezin misbruikt, anderen 
daarbinnen. Zij waren verwezen 
naar het programma vanwege 
gedrags- en emotionele problemen 
thuis en/of op school. Doeleinden 
van het programma waren: hulp 
bieden bij het benoemen en uiten 
van emoties; vermindering van de 
gevoelens van schaamte en 
schuld; de jongens doen beseffen 
dat het misbruik niet hun schuld 
was; instructies om herhaling te 
voorkomen; seksuele voorlichting; 
vermindering van externaliserend, 
seksueel provocatief gedrag, dat 
alle jongens in de groep voor de 
behandeling vertoonden. Het 
programma bleek succesvol: 
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angsten en depressies vermin-
derden, de zelfachting nam toe en 
externaliserend en internaliserend 
gedrag verminderde. Deze 
vooruitgang bestond ook nog 
zeven maanden nadat de behan-
deling was beeindigd. 
Met literatuuropgave. 

31 
Lizotte, A.J., J.M. Tesoriero 
e.a. 
Patterns of adolescent firearms 
ownership and use 
Justice quarterly, lle jrg., nr. 1, 
1994, pp. 51-74 

De auteurs deden onderzoek naar 
diverse aspecten van vuurwapen-
bezit onder jongeren zoals 
ontstaan, voorkomen, gebruik en 
delinquentie. Hun onderzoek 
maakte deel uit van de Rochester 
Youth Development Study. De 
onderzoeksgroep bestond uit 675 
schoolgaande jongens en hun 
ouders. Gegevens met betrekking 
tot delinquentie werden verkregen 
via de self-report methode. Uit de 
door de auteurs gedane literatuur-
studie kwam een belangrijk 
onderscheid naar voren: jongeren 
die vuurwapens bezitten uit recre-
atieve of sportieve overwegingen, 
en jongeren die uit zelfprotectie 
een vuurwapen bezitten. In hun 
eigen onderzoeksopzet bleek dit 
ook een relevant onderscheid te 
zijn. Van de onderzochte jongeren 
bleek tien procent over een eigen 
vuurwapen te beschikken. De 
socialisatie tot vuurwapenbezit 
verloopt via twee verschillende 
wegen. De auteurs vonden 
namelijk dat de motieven van de 
`sportievelingen' te herleiden 
waren tot de invloed van gezins-
leden. Jongens die uit zelfbe-
scherming een vuurwapen hadden 
bleken hiertoe te zijn overgegaan 
onder invloed van vrienden en 
kennissen. Deze groep was 
beduidend meer betrokken bij 
criminele handelingen dan de 
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andere groep. Volgens de auteurs 
mag hieruit niet geconcludeerd 
worden dat bij deze jongeren 
vuurwapenbezit het voorportaal 
vormt tot criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

32 
O'Keefe, M. 
Linking marital violence, 
mother-child/father-child 
aggression, and child behavior 
problems 
Journal of family violence, 9e 
jrg., nr. I, 1994, pp. 63-78 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de relaties tussen 
waarnemingen door het kind van 
echtelijk geweld, agressie tussen 
moeder en kind en agressie tussen 
vader en kind enerzijds, en 
gedragsproblemen van het kind 
anderzijds. Gegevens werden 
verzameld over 185 kinderen uit 
120 gezinnen, die met hun moeder 
tijdelijk verbleven in een `131fif-
van-m'n-lijf-huis'. De kinderen 
waren 7-13 jaar oud; 51% was 
jongen en 49% meisje; 37% had 
een Spaanstalige achtergrond, 
21% was zwart en 42% was blank. 
De overgrote meerderheid had 
een lage sociaal-economische 
achtergrond. Achtennegentig 
procent van de moeders was de 
biologische moeder van het kind, 
tegenover slechts 59% van de 
vaders. Een positief verband werd 
gevonden tussen de hoeveelheid 
echtelijk geweld dat het kind had 
waargenomen en agressie tussen 
vader en kind. De relatie tussen 
de hoeveelheid waargenomen 
echtelijk geweld en agressie tussen 
moeder en kind was niet 
significant. Externaliserende 
gedragsproblemen (agressie, delin-
quentie) vertoonde 21% van de 
kinderen en internaliserende 
gedragsproblemen vertoonde 31%. 
Hierin verschilden jongens en 
meisjes niet. Zowel de hoeveelheid 
waargenomen echtelijk geweld als 
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de agressie tussen moeder en kind 
was gerelateerd aan de gedrags-
problemen van het kind. Er was 
geen relatie tussen agressie tussen 
vader en kind enerzijds en 
gedragsproblemen bij het kind 
anderzijds. Factoren met 
betrekking tot gezinsgeweld 
bleken betere voorspellers van de 
gedragsproblemen van meisjes 
dan voor die van jongens, vooral 
als het ging om agressief gedrag 
en delinquentie. 
Met literatuuropgave. 

33 
Peeples, F., R. Loeber 
Do individual factors and neigh-
borhood context explain ethnic 
differences in juvenile delin-
quency? 
Journal of quantative crimi-
nology, 10e jrg., nr. 2, 1994, pp. 
141-157 . 

In dit artikel worden de resultaten 
besproken van een onderzoek dat 
tot doel had na te gaan of het 
wonen in een underclass buurt 
van belang is bij de verklaring 
van delinquentie bij jeugdigen. In 
totaal worden 506 leerlingen van 
openbare scholen in Pittsburgh 
over een langere periode onder-
vraagd. De vragen waar het om 
ging waren: als, in het algemeen, 
meer Afrikaans-Amerikaztnse 
jongeren vaker en meer serieus 
delinquent zijn dan blanke 
jongeren, is dit dan ook het geval 
wanneer deze zwarte jongeren niet 
in underclass buurten wonen? 
Zijn, na individuele en familiale 
factoren, etniciteit en/of het 
wonen in underclass buurten van 
belang voor het verklaren van 
delinquent gedrag? Van de onder-
vraagden waren 53,8% Afrikaanse 
Amerikanen, waarvan 40,7% in 
underclass buurten woonde, 
terwifi dit slechts bij 5% van de 
blanke jeugd het geval was. 
Geconcludeerd kan worden dat 
de buurt waarin jongeren wonen 



een belangrijke factor is. Het 
delinquente gedrag van de 
Afrikaanse Amerikanen die in 
betere buurten woonden bleek 
niet significant af te wijken van 
dat van de blanke jongeren. Het 
is dan ook van belang bij de 
studie naar de sociale problemen 
van Afrikaanse Amerikaanse 
jongeren de buurt waarin zij 
wonen in het onderzoek te 
betrekken. 
Met literatuuropgave. 

34 
Simons, R.L., C.-I. Wu, e.a. 
Two routes to delinquency; 
differences between early and 
late starters in the impact of 
parenting and deviant peers 
Criminology, 32e jrg., nr. 2, 
1994, pp. 247-276 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de bepalende 
factoren van betrokkenheid bij 
het strafrechtssysteem voor 
adolescenten die vroeg en die laat 
zijn begonnen met delinquent 
gedrag. Daarbij wordt ingegaan 
op de aard van de relaties tussen 
gezinsfactoren, de omgang met 
verkeerde vrienden en betrok-
kenheid bij delinquent gedrag. 
Hierover bestaan twee opvat-
tingen. De eerste houdt in dat 
inadequaat ouderschap de 
omgang met delinquente vrienden 
mogelijk maakt of aanmoedigt en 
dat die omgang leidt tot een 
positieve houding tegenover delin-
quent gedrag. Volgens de andere 
opvatting is de kwaliteit van de 
socialisatie binnen het gezin de 
cruciale factor en zijn de omgang 
met verkeerde vrienden en het 
plegen van delicten beide 
gevolgen van een inadequate 
socialisatie of een gebrek aan 
zelfcontrole. Beide opvattingen 
zijn verenigd door Patterson. 
Deze vindt dat de eerste opvatting 
geldig is voor adolescenten die op 
late leeftijd, onder invloed van 
vrienden, beginnen met delin- 
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quent gedrag. De tweede 
opvatting zou gelden voor vroege 
beginners, bij wie een gebrekkige 
socialisatie de doorslag geeft. Late 
beginners zijn slechts korte tijd 
delinquent, terwijl vroege 
beginners de kans lopen op 
chronische delinquentie. Deze 
hypothesen worden getoetst bij 
177 adolescente, blanke jongens 
die wonen in kleine steden of op 
het platteland in het midden-
westen van de VS. Voor late 
beginners bleek de kwaliteit van 
de opvoeding voorspellend te zijn 
voor de omgang met deviante 
vrienden, die weer verbonden was 
met betrokkenheid bij het straf-
rechtsysteem. Opstandig gedrag 
was noch gerelateerd aan de 
omgang met deviante vrienden, 
noch aan strafrechtelijke betrok-
kenheid. Voor vroege beginners 
was de kwaliteit van de 
opvoeding voorspellend voor 
opstandig gedrag, opstandig 
gedrag voor de omgang met 
deviante vrienden, en die was 
weer voorspellend voor strafrech-
telijke betrokkenheid. De 
hypothese van Patterson vindt de 
meeste bevestiging. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

35 
Leo, R.A. 
Police interrogation and social 
control 
Social and legal studies, 3e jrg., 
nr. 1, 1994, pp. 93-120 

Werden verhoormethoden een 
halve eeuw geleden nog geken-
merkt door het gebruik van 
dwang en geweld, tegenwoordig 
gebruiken opsporingsambtenaren 
subtielere, veelal psychologische 
technieken om invloed uit te 
oefenen tijdens een verhoor. 
Voorbeelden zijn conditionering, 
overtuiging, misleiding, neutrali-
satie en normalisatie. 
Politiedwang wordt nu uitge- 

189 



oefend door overreding in plants 
van door bestraffing. De auteur 
heeft de gedragingen en strate-
gieen van verhorende politieamb-
tenaren in detail bestudeerd. Hij 
komt tot de conclusie dat veran-
deringen in verhoorpraktijken 
gerelateerd zijn aan grotere 
sociale patronen en culturele 
veranderingen. De omslag van 
fysieke naar psychologische 
methoden van verhoor maakt 
onderdeel uit van het verande-
rende karakter van sociale 
controle in zijn algemeenheid: 
handhavingstrategieen zijn 
subtieler, verfijnder, minder 
zichtbaar en misschien 
dominanter dan vroeger controle-
mechanismen. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

36 
Alt-Maes, F. 
Le concept de victune en droit 
civil et en droit penal 
Revue de science criminelle et 
de droit penal compare, nr. I, 
1994, pp. 35-52 

Onder het slachtoffer wordt in het 
algemeen verstaan degene die lijdt 
en machinaties van anderen dan 
wel rampzalige gebeurtenissen 
ondergaat. In dit concept is het 
slachtoffer passief, in tegenstelling 
tot de actieve dader, degene die 
de schade veroorzaakt. Dit beeld 
van het slachtoffer, bepaald door 
legitiem Iijden en de noodzaak tot 
herstel is vrij recent. In het oude 
Rome had het slachtoffer een 
onbeperkt recht tot het nemen 
van wraak en het slachtoffer in de 
twaalfde eeuw was degene die het 
accusatoire proces leidde. De 
staat speelde slechts een secun-
daire rol bij het ten uitvoer leggen 
van de beslissing. Thans heeft de 
staat het proces en de plaats van 
het slachtoffer overgenomen door 
de delinquent te vervolgen. In het 
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inquisitoire strafproces speelt het 
slachtoffer geen rol meer, hoewel 
men hem nog wel een rot toekent 
in het civiele proces. De auteur 
komt tot een verrassende 
conclusie: het slachtoffer bestaat 
niet! Het slachtoffer bestaat niet, 
want er is slechts sprake van een 
schuldvordering en een 
verplichting tot herstellen van de 
schade. De individuele actie van 
het slachtoffer is verdrongen door 
de collectieve actie van de 
gemeenschap. 131fift de vraag of 
het eens sterke slachtoffer niet een 
gefrustreerd, want beroofd van 
zijn actie, slachtoffer zal worden. 

37 
Davis, R.C., WE. Smith 
Victim impact statements and 
victim satisfaction; an unfulfilled 
promise? 
Journal of criminal justice, 22e 
jrg., nr. I, 1994, pp. 1-2 

De zogeheten 'victim impact 
statements' — schriftelijke vaststel-
lingen van de fysieke, financiele 
en psychologische effecten van 
misdaad op individuele 
slachtoffers — worden alom 
geprezen als het middel om 
slachtoffers te betrekken bij 
gerechtelijke beslissingen en om 
de tevredenheid van slachtoffers 
met het justitiele proces te 
vergroten. Sommige onderzoekers 
en advocaten van slachtoffers 
hebben echter gewaarschuwd voor 
de negatieve effecten van het 
wekken van verwachtingen bij 
slachtoffers die mogelijk niet 
vervuld worden. De tevredenheid 
van het slachtoffer zou dan juist 
af kunnen nemen in vergelijking 
met de situatie waarin geen 
verwachtingen gewekt zijn. Ook 
zijn er wel vraagtekens gezet bij 
de beweegredenen van de — 
voornamelijk conservatieve — 
pleitbezorgers van meer rechten 
voor slachtoffers. Gesuggereerd is 
dat zij zich minder bezorgd 



maken om een tekort aan rechten 
van het slachtoffer dan om een 
teveel aan rechten van de 
verdachte. Onderhavig artikel 
rapporteert de resultaten van een 
veldonderzoek naar de effecten 
van impact statements op de 
gevoelens van betrokkenheid en 
tevredenheid met het verloop van 
het proces van de slachtoffers. De 
conclusie is dat, hoewel het 
gebruik van impact statements een 
relatief goedkope en algemeen 
geaccepteerde manier is om 
slachtoffers bij de afhandeling van 
de zaak te betrekken, het maar 
weinig bijdraagt aan de tevre-
denheid van slachtoffers met het 
verloop van het proces. Nader 
onderzoek zou moeten uitwijzen 
of slachtoffers wel bij het proces 
betrokken willen worden en zo ja, 
in welke mate en op welke 
manier. 
Met literatuuropgave. 

38 
Decker, S.H. 
Exploring victim-offender 
relationships in homicide; the 
role of individual and event 
characteristics 
Justice quarterly, 10e jrg., nr. 4, 
1993, pp. 585-612 

Wellicht het belangrijkste aspect 
bij doodslag is de relatie tussen 
dader en slachtoffer. De auteur 
wil met zijn artikel de onder-
zoeksgewoonte doorbreken om 
deze relatie als een dichotomie 
(bekende vs. onbekende) te 
behandelen. Zo'n conventionele 
onderzoeksopzet laat volgens hem 
te veel relevante factoren buiten 
beschouwing, zoals motief en het 
verband met etnische afkomst, 
leeftijd en geslacht en vooral de 
intensiteit van de relatie. Zijn 
onderzoek is gebaseerd op een 
vijfdelige typologie: vreemden, 
kennissen, vrienden, verwanten en 
intieme partners. De auteur verza-
melde gegevens over alle 792 in 

St. Louis tussen 1985 en 1989 
geplaagde doodslagen. De onder-
zoeksresultaten zijn beduidend 
anders dan die dichotome studies 
aangeven. De intensiteit van de 
dader/slachtoffer relatie heeft een 
veel geringere voorspellende 
waarde dan in deze studies gesug-
gereerd wordt. Wat eveneens 
verborgen zou blijven bij een 
dichotome aanpak is dat naar 
voren kwam dat de intensiteit van 
de relatie verband houdt met de 
aard van het gebruikte wapen, de 
lokatie van de doodslag en het 
aantal verdachten. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen 
te ken gevraagd worden bij het 
Wetenschappelijk Onderzock- en 
Documentatiecentrum, 
Terminalgebouw, 
Schedeldoekshaven 131, 
's-Gravenhage, 
tel. 070-370 65 53/54. 

Belie, M.M. 
Onttrekking aan het verkeer 
Groningen. Wolters-Noordhoff, 
1994 
Benyon, J., A. Willis e.a. 
Police forces in the European 
union: a summary 
Leicester, Centre for the Study of 
Public Order, 1994 
Boerman, F. 
Georganiseerde misdaad in de 
horeca? Een onderzoek naar de 
betrokkenheid van het criminele 
circuit hij de horeca van een grote 
stad 
Amsterdam, Vrije Universiteit, 
1994 
Bosworth-Davies, R., G. Saltmarsh 
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1994 
Bottomley, K., A. Liebling e.a. 
Barlinnie special unit and Shorts 
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Z. pl., Scottish Prison Service, 
1994 
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Bruinsma, G.J.N. (red.) 
Georganiseerde criminaliteit uit 
Oost-Europa en het MT Noord-
en 00St Nederland 
Enschede, Universiteit Twente, 
1994 
Cachet, A., E.R. Muller e.a. 
Politiebestel in verandering: 
‘,erhoudingen tussen politic, 
hestuur, just itie en gemeenteraad 
onder de oude en de nieuwe 
Politiewet 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
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gronden, spreiding en preventie van 
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Elbers, F., M. Fennema e.a. 
Politiek racisme: oorzaken, 
denkbeelden en bestrijding 
Leiden, Stichting 
Burgerschapskunde, 1994 
Everingham, S.S., R.C. Rydell 
Controlling cocaine: supply versus 
demand programs 
Santa Monica, RAND 
Corporation, 1994 
Everingham, S.S., C.P. Rydell 
Modeling the demand for cocaine 
Santa Monica, RAND 
Corporation, 1994 
Hoch, H.J. 
Die Rechtswirklichkeit des 
Umweltstrafrechts aus der Sicht 
von Umweltverwaltung und 
Strafverfolgung: empirische 
Untersuchungen zur 
Implementation strafbewehrter 
Vorschriften im Bereich des 
Umweltschutzes 
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1994 
Janssen, J. 
Latijnsamerikaanse drugskoerier-
sters in detentie: ezels of zonde-
bokken? 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Junger-Tas, J. 
Alternatives to prison sentences; 
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Amsterdam, Kugler Publications, 
1994 
Junger-Tas, J., G.J. Terlouw e.a. 
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Delinquent behavior among young 
people in the western world: ffirst 
results of the international self-
report delinquency study 
Amsterdam, Kugler Publications, 
1994 
Kannegieter, G. 
Ongelijkheid in de straftoemeting: 
de invloed van de sociale positie 
van de verdachte op strafi-echte-
lijke beslissingen 
Groningen, Wolters-Noordhoff, 
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Boeken/raPporten 
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Projectmatige aanpak van georga-
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van werkloosheid onder jongvol-
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Montfoort, A. van 
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scherming en de bestrijding van 
kindermishandeling in sociaal-
juridisch perspectief 
Utrecht, SWP, 1994 
New social strategies 
New social strategies and the 
criminal justice system; procee-
dings; 19th criminological research 
conference ( 1990) 
Strasbourg, Council of Europe 
Press, 1994 
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1994 
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Planbureau, 1994 
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Z. pl, Openbaar Ministerie, 1994 
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Victim meets offender; the impact 
of restorative justice and mediation 
Monsey, Willow Tree Press, 1994 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
redactie. 
JV9, december: 
Mdieucriminaliteit 
JV1, januari/februari: Europese 
integratie 
JV2, maart: Civiele procedure 
JV3, april: Tien jaar SeC 
JV4, mei: Beroepscodes 

Congressen 

Opvoedingshulp geboden; over 
criteria voor het dwingend 
opleggen van pedagogische 
begeleiding aan gezinnen 
Over de praktijk van het 

opleggen van hulp aan gezinnen 
in moeilijkheden wordt in onze 
samenleving veel gediscussieerd. 

Mededelingen 

Ook in de pedagogische weten-
schap zijn discussies rond 
verplichte opvoedingshulp op 
gang gekomen Vorig jaar is Doret 
de Ruyter gepromoveerd op een 
onderbouwde poging vanuit 
pedagogisch perspectief een 
criterium voor het opleggen van 
pedagogische hulp te definieren. 
Dit voorstel vormt de achter-
grond van het symposium, dat is 
bedoeld voor pedagogen, juristen, 
kinderrechters, maatschappelijk 
werkers en artsen. De bijdragen 
aan het symposium komen zowel 
van theoretici als van werkers in 
de praktijk. 
Datum: 4 november 1994 
Plaats: Auditorium Vrije 
Universiteit Amsterdam 
Informatie: Lucy Schuurman, 
Secretariaat Pedagogiek VU, 
020-4448900. 

Jongeren en verslaving; vaardig-
heden geboden 
Wanneer volwassenen gecon-

fronteerd worden met drank- of 
druggebruik bij jongeren is dat 
geen kwestie van strijd tegen hen 
aanbinden of in de slag gaan. Het 
is veeleer een zaak van vaardig 
aan de slag gaan, samen met de 
jongeren. Welke bijdrage kunnen 
hulpverleners, pedagogen en 
andere volwassenen leveren aan 
het voorkomen van problematisch 
gebruik en gokken? en hoe 
kunnen zij, als er sprake is van 
probleemgedrag, daar op 
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deskundige wijze mee omgaan? 
Op de twee studiedagen die over 
deze problematiek worden 
georganiseerd staan niet de 
vragen centraal naar wat wel mag 
en wat niet of hoe gevaarlijk het 
is, maar wordt veeleer aandacht 
besteed aan de vraag hoe 
jongeren te begeleiden die veel 
drinken, drugs gebruiken of 
gokken. Gedragstherapeutische 
beginselen vormen daarbij cen 
belangrijk uitgangspunt. Tijdens 
de eerste dag vindt informatie 
plaats over methoden en vaardig-
heden. De tweede dag is de imple-
mentatie aan de orde; tijdens een 
workshop worden de op de eerste 
dag gepresenteerde methoden 
verdiept en wordt ermee 
geoefend. 
Datum: 9 en 10 november 1994 
Pleats: De Driehoek, 
Willemsplantsoen lc, 3511 LA 
Utrecht 
Informane: NIAD, Afdeling 
Opleiding en 
Methodiekontwikkeling van het 
NIAD (Pien van Leeuwen: 
030-341300). Inlichtingen over de 
inhoud van de studiedagen is 
verkrijgbaar bij FIenck van Bi1sen 
van PI Rotterdam (010-4071599) 
en Annemiek Elling van het 
NIAD. 

Reclassering in het net; een 
ander symposium 
Dit door de reclassering georga-

niseerde symposium gaat over 
netwerkontwikkeling en is 
bedoeld voor mensen uit de 
reclassering en voor tot haar 
netwerk behorende relaties, zoals 
magistratuur, advocatuur, 
voorzieningen op het gebied van 
werkvoorziening, huisvesting, 
uitkeringen hulpverlening, politic, 
gevangeniswezen, openbaar 
bestuur, enzovoort. Het accent in 
het symposium ligt vooral op de 
betekenis van netwerkontwik-
keling voor de uitvoerende 
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niveaus. Het symposium is in die 
zin een ander symposium dan 
gebruikelijk, dat Cr geen sprekers 
op het programma staan. Een 
belangrijke inbreng wordt van de 
deelnemers zelf verwacht. 
Datum: 24 november 1994, 
09.30u.-17.30u. 
Pleats: Schouwburg De Nobelaer, 
Etten-Leur 
Inliehtingen: Congresbureau van 
de Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen, 
Pb. 5017, 5201 GA, Den Bosch, 
tel.: 073-123221. 

Van boete-atelier tot boetefa-
brick 
Op deze studiedag wordt 

aandacht besteed aan de 
voorstellen van de commissie 
voor de toetsing van wetgeving-
projecten om in de wetgeving 
diverse mogelijkheden tot het 
opleggen van een bestuurlijke 
boete op te nemen. Deze 
voorstellen zijn van belang voor 
de voorbereiding van een regeling 
van de bestuurlijke boete in de 
vierde tranche van de Algemene 
wet bestuursrecht. Ook worden de 
ervaringen met reeds bestaande 
regelelingen van de bestuurlijke 
boete vergeleken met de 
voorstellen. Tot slot zal aandacht 
worden besteed aan de commu-
nautaire aspecten van deze boete. 
Zes sprekers met specifieke 
deskundigheid op deelterreinen 
zullen op de studiedag inleidingen 
verzorgen: prof. mr . P.J.J. van 
Buuren, prof. mr . D. 
Schaffmeister, prof. mr . J. 
Vervaele, prof. mr . P.J. Wattel, 
mr. L.J.J. Rogier en mr. J.J.C. 
Kabel. 
Datum: 24 november 1994 
Inlichtingen: Mw. P. van Kersen 
of mw. L.M. Schiesswald-
Corduwener, Faculteit der reehts-
geleerdheid, Vakgroep bestuurs-
recht, Pb. 1030, 1000 BA 
Amsterdam, tel.: 020-5253451. 



De praktijk van een preventief 
en repressief fraudebeleid; 
fraude- en corruptiebestrijding 
binnen organisaties 
Bestrijding van interne fraude 

en corruptie staan binnen vele 
organisaties hoog op de agenda. 
Uitwisseling van ervaringen met 
bestrijdingsmethodes en van 
wetenschappelijke inzichten kan 
bijdragen aan een effectiever 
optreden. De bijeenkomst is 
bestemd voor diegenen die 
functioneel betrokken zijn bij de 
bestrijding van corruptie en 
fraude: personeelsfunctionarissen 
en beveiligingsfunctionarissen, 
politie- en opsporingsambtenaren, 
leden van het ambtelijk 
management, politici, bedrijfsju-
risten en accountants, OR- en 
DC-leden en andere geinteres-
seerden. Aan de studiemiddag 
werken mee: E.M.H. Hirsch 
Ballin (lid TK en oud-minister 
van Justitie), J. ten Wolde 
(KPMG Forensic Accounting), 
J.F. Verdonk (security manager 
NV Luchthaven Schiphol), prof. 
dr. E.J.J.M. Kimman (hoogleraar 
bedrijfsethiek VU Amsterdam), 
prof. mr . A.F.M. Dorresteijn 
(hoogleraar privaatrecht, Open 
Universiteit). Dagvoorzitter: J. 
van Dijk (coordinator OU-
kruispunt). 
Datum: 25 november 1994 
Plaats: Landgoed De Rosep in 
Oisterwijk 
Informatie: OU-kruispunt, 
Antwoordnummer 234, 8200 VB 
Lelystad, tel.: 03200-22944. 

Gezin: onderzoek en diagnostiek 
Op 24 en 25 november 1994 

wordt door het Institute of 
Family Studies aan de KU 
Nijmegen (A ula-Congresgebouw) 
het tiende Symposium 
Gezinsonderzoek georganiseerd. 
Op donderdag 24 november 
zullen de thema's op dit 
symposium zijn: `Gezinssystemen 

en gezinswaarden in de samen-
leving', `Jeugd, meisjes en 
vrouwen: identiteit en moeder-
schap'. Op vrijdag 25 november 
zullen de thema's zijn: 
`Gezinsdiagnostiek', 
Interpersoonlijke relaties en 
persoonlijkheidsdimensies'. Doel 
van het symposium is dat er een 
uitwisseling plaats zal vinden 
tussen wetenschap, beleid en 
praktijk. 
Datum: 24 en 25 november 1994 
Plaats: Aula-Congresgebouw, 
KU Nijmegen 
Informatie: KUN Congres-
organisatie, Postbus 9111, 
6500 HN Nijmegen, 
tel.: 080-615968/612184. 

Hulpverlening door de politie; 
waar ligt de grens? 
De politie als organisatie 

verandert sterk. Veel aandacht 
wordt besteed aan het leveren van 
maatwerk, meetbare kwaliteit en 
meer blauw op straat. Hierbij 
ontstaat een spanningsveld tussen 
de behoefte aan hulpverlening van 
de burgers en de mogelijkheden 
die de politie heeft. Dit heeft tot 
gevolg dat er grenzen worden 
gesteld. Maatwerk is immers ook 
duidelijkheid in wat wel en wat 
niet (meer) kan. Tijdens het 
congres zullen inleiders vanuit 
diverse invalshoeken ingaan op de 
(on)mogelijkheden in de hulpver-
lening en op de noodzaak om 
netwerken dusdanig sluitend te 
maken dat een optimale hulpver-
lening geboden kan worden. 
Thans blijkt helaas nog te vaak, 
dat er gaten vallen. Deze dag is er 
dan ook op gericht om deze gaten 
te dichten. Als knelpunten 
kunnen worden weggenomen en 
hulpverlening van politiediensten 
en instanties onderling naadloos 
in elkaar overgaan, pas dan kan 
gesproken worden van maatwerk 
naar de burger toe. Het congres 
wordt georganiseerd voor: 
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medewerkers basispolitiezorg 
(wijk- en rayonagenten); midden 
en hoger kaderleden belast met de 
bredere basispolitiezorg; 
medewerkers openbaar ministerie; 
coardinatoren bestuurlijke 
preventie; korpschefs; korpsbe-
heerders; gemeente ambtenaren. 
Datum: 19 januari 1995 
Maws: Congrescentrum Orpheus, 
Apeldoorn 
lnformatie: Vermande studie-
dagen, PB. 20, 8200 AA Lelystad, 
tel.: 03200-22944. 

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 Justine. 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 nit 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). 
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Hieronder volgen de titelbe- 
schrijvingen van de in 1992, 1993 
en 1994 verschenen rapporten. 

Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadeberniddelingsprojeet 
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.11. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatsbare jongeren; een 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in (c/wizen 
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 
Ontvrikkeling van de jengderimina-
liteit en de .justitiele jeugdbe-
scheming: per/ode 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 critninaliteit op 
de NederMndse Antillen 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politic en openbaar ministerie 
tegen rassendiscruninatie; over de 
naleving van rich tlijnen 
1993, WODC 123 
Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring 
Prestige, professie en wanhoop; 
een onderzoek onder gedetineerde 
overvallers 
1993, WODC 124 



Bedem, R.F.A. van den 
Motieven voor naturalisatie; 
waarom vreemdelingen uit diverse 
minderheidsgroepen wel of niet 
kiezen voor naturalisatie 
1993, WODC 125 
Polder, W. 
Prestatieverschillen tussen arron-
dissementen 
1993, WODC 126 
Leuw, Ed. 
Tbs met aanwijzingen 
1993, WODC 127 
Junger-Tas, J. 
Alternatieven voor de vrijheids-
straf; lessen uit het buitenland 
1993, WODC 128 
Kommer, M.M. 
Heenzendingen 
1994, WODC 129 
Spaans, E.C. 
Appels en peren; een onderzoek 
naar de recidive van dienstverleners 
en kortgestraften 
1994, WODC 130 
Rutenfrans, C.J.C. en G.J. 
Terlouw 
Delinquentie, sociale controle en 
'life events'; eerste resultaten van 
een longitudinaal onderzoek 
1994, WODC 131 
Aalberts, M.M.J., J.C.J Boutellier 
en H.G. van de Bunt (red.) 
Rechtsverzorging en wetenschap; 
een plaatsbepaling van her WODC 
bij het afscheid van J. Junger-Tas 
1994, WODC 132 
Nelen, J.M., M. Boone en M.D. 
van Goudoever-Herbschlebb 
Het Openbaar Ministerie en grote 
fraudezaken 
1994, WODC 133 
Klijn, A., C. Cozijn en G. Paulides 
De civiele procedure bij de kanton-
rechter; evaluatie van een 
vernieuwing 
1994, WODC 134 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
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voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC (mw. A. 
Weide-Eind, 070-370 65 54 tot 
15.00u). In 1992, 1993 en 1994 
verschenen de volgende 
rapporten: 

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 
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Bedem, R.F.A. van den 
Motives for naturalization/Motifs 
pour 
naturalisation/Einbiirgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Couzijn, C., R.F. Kouwenberg 
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A uteursrecht 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, microWlm 
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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