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Voorwoord 	 5 

Justitiele samenwerking vond tot voor enkele jaren voorna-
melijk plaats onder de paraplu van de Raad van Europa. 
Interpol was het belangrijkste medium voor politiele samen-
werking. Dat is sinds 'Maastricht' veranderd. Zowel justitiele 
als politiele samenwerking zijn ondergebracht in de TBZ-raad 
(waarin de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 
de lidstaten verzameld zijn), de zogenaamde derde pijler van 
het Verdrag van Maastricht. Het kenmerkende van deze pijler 
is dat de soevereiniteit van de lidstaten gewaarborgd blijft. De 
samenwerking vindt nadrukkelijk plaats op intergouverne-
mentele basis. 

Toch blijven veel juristen vraagtekens plaatsen bij de aspi-
raties van de Unie. Zij vrezen voor een heimelijke overgang 
naar een communautaire rechtshandhaving waardoor de 
nationale soevereiniteit wordt uitgehold. De eigenheid van de 
Nederlandse rechtspolitieke cultuur - het milde strafrecht, de 
liberale zedelijkheidswetgeving - dreigt hierdoor te 
verdwijnen. 

Hot item binnen het nog jonge samenwerkingsverband is de 
opzet van Europol. Onlangs - tijdens het topoverleg van de 
Europese Unie te Essen - werd besloten de taken van Europol 
uit te breiden. Naast de internationale drugshandel dienen nu 
ook mensenhandel, autodiefstal en `atoomsmokker te 
worden aangepakt. Europol blijft echter een informatiedienst 
en krijgt geen opsporingsbevoegdheden. 

Ondanks die inperking hebben velen bedenkingen tegen 
een centraal Europees politie-apparaat. Hoe is de democra-
tische controle op die dienst te garanderen? Bij ontstentenis 
van een Europees procesrecht zijn de rechten van verdachten 
niet geregeld zoals het Wetboek van Strafvordering dat voor 
Nederland voorschrijft. Om die reden stelde Nederland in 
Essen de eis dat er eerst een Europees verdrag moet komen 
waarin rechtsbescherming en privacy worden geregeld. Of 
deze juridische basis voor de nieuwe politiedienst er snel zal 
komen is echter de vraag. 

In dit nummer schetst een aantal deskundigen de recente 
ontwikkelingen met betrekking tot de Europese samen-
werking. Het openingsartikel is van prof. J.J.E. Schutte. Hij 
schreef reeds eerder in Justitiele verkenningen (1990, nr. 9) 
over het justitiele overleg in Europa. Van onderlinge coordi-
natie was destijds nog geen sprake. De auteur sprak over 
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'chaos, droevenis en onbeheersbaarheid'. Zijn beoordeling 
valt nu aanmerkelijk positiever uit. In de tussenliggende jaren 
is dan ook veel veranderd: Maastricht heeft een institutionele 
structuur verschaft die voorheen ontbrak. Hoewel deze 
structuur verre van optimaal is en een zware bureaucratie in 
het leven heeft geroepen, dwingt ze tot interne cotirdinatie op 
nationaal niveau binnen de lidstaten. Volgens de auteur is dat 
belangrijke winst. 

Vervolgens breken C.F. Mulder en prof. C.F. Ittiter een lans 
voor het 'Scandinavische model' dat zij tegenover het streven 
naar een eenvormig Europees strafrecht plaatsen (het unifor-
meringsmodel). Het Scandinavische model wordt al dertig 
jaar toegepast na het wegvallen van personencontrole aan de 
Scandinavische binnengrenzen. Uitgangspunt van het model 
is dat de samenwerkende staten hun eigen recht, procedures 
en organen behouden, maar er alles aan doen de daaruit 
voortvloeiende nadelen op te heffen. Het grote voordeel 
daarvan is dat er geen bedreiging van uitgaat voor de 
nationale strafrechtspleging zodat veel weerstand tegen 
samenwerking kan worden weggenomen. 

Y. Buruma bespreekt de repressieve kant van de Europese 
Unie en signaleert dat de greep van Brussel op de rechtshand-
having toeneemt. Met name de groeiende tendens om admi-
nistratieve sancties op te leggen baart hem zorgen. Daarnaast 
verwacht hij dat Europol zal uitgroeien tot een quasi-supra-
nationale instantie. Ook als dat orgaan juridisch en politiek 
zal worden gecontroleerd is het de vraag of er genoeg maat-
schappelijk draagvlak zal bestaan voor een dergelijk super-
orgaan. De auteur plaatst vele vraagtekens bij deze en andere 
supranationale ambities. 'Europa zou ons kunnen leren wat 
gastvrijer te worden, maar er is geen enkele reden om onze 
strafrechtelijke normen zo aan te passen dat we harmoni-
seren met de terse zedelijkheidswetgeving en de Franse 
cellen.' 

Prof. A.H.J. Swart gaat vervolgens uitvoerig in op Europol. 
Hij acht de situatie waarin Europol momenteel verkeert onbe-
vredigend, met name omdat een verdrag ontbreekt dat deze 
instelling aan een behoorlijk controle-stelsel onderwerpt en 
waardoor samenwerkingsproblemen kunnen worden 
opgelost. Aan de hand van een verdragontwerp dat door de 
Britse regering aan het House of Lords is verstrekt, bespreekt 
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Swart talrijke vraagstukken waaronder competentie en 
bevoegdheden, dataprotectie, problemen met betrekking tot 
verstrekking en gebruik van gegevens, en problemen 
aangaande democratische controle. Met name dat laatste 
vraagstuk, de inbedding van Europol in een sluitend en 
effectief controle-systeem, verdient alle aandacht. 

Prof. G.P.M.F. Mols sluit zich bij deze conclusie aan. Gezien 
de ernst van de problemen waarvoor de internationaal opere-
rende misdaad ons plaatst, verwacht hij dat een Europol met 
operationele bevoegdheden er wel zal komen. Hij acht die 
bevoegdheden niet bezwaarlijk mits Europol zich niet aan 
democratische en rechterlijke controle kan onttrekken. Het 
komt er op aan waarborgen te ontwikkelen ten behoeve van 
bescherming van de positie van de verdachte en het toezicht 
op interstatelijk politie-optreden te verbeteren. 

Wellicht zijn veel lezers onbekend met de nieuwe Europese 
justitiele en politiele organisatiestructuren. Daarom is een 
bijlage toegevoegd waarin de aard en werking van de 
Europese instellingen, het Verdrag van Maastricht en de 
werkzaamheden van de JBZ-raad kort worden toegelicht. 

Met ingang van dit nummer zal Justitiele verkenningen 
verschijnen in de Justitie-huisstijl. Hoewel de vorm van het 
tijdschrift is aangepast, is de inhoudelijke formule nauwelijks 
veranderd. Wel heeft de Mededelingen-rubriek een ander 
karakter en een andere naam gekregen: Journaal. Behalve 
voor de als vanouds daarin opgenomen congresaankondi-
gingen is er in deze rubriek nu ook plaats voor anderssoortige 
bijdragen, met name korte reacties op JV-artikelen. De JV-
lezer wordt dan ook uitgenodigd kritische notities toe te 
sturen. 



Strafrecht in Europees 
verband opnieuw bezien 
mr. JJ.E. Schutt& 

In Justitiele verkenningen nr. 9 van 1990, gewijd aan crimina-
liteitsbeleid in West-Europa, heb ik onder de titel 'Strafrecht 
in Europees verband' mijn hart kunnen uitstorten over de 
wijze waarop in verschillende Europese gremia over straf-
rechtelijke onderwerpen of onderwerpen met strafrechtelijke 
raakvlakken werd gediscussieerd. Ik heb toen een beeld 
geschetst dat ik heb gekenschetst als een beeld van chaos, 
droefenis en onbeheersbaarheid. Mijn opstel eindigde met de 
verzuchting dat het Nederland gegeven zou moeten zijn 
tijdens het Voorzitterschap van de Raad in de tweede helft 
van 1991 in de bestaande rechtschaos op dit gebied enige 
rechtsorde aan te brengen. 

De verleiding is onweerstaanbaar te bezien hoe de situatie 
er thans, vier jaar later, voor staat. Want ook al is er nog 
steeds veel reden tot klagen wegens de complexiteit van 
procedures, de overbeladenheid van werkprogramma's en het 
uitblijven van tastbare resultaten, er is toch de afgelopen vier 
jaren enorm veel gebeurd en veranderd ten opzichte van toen 
en het zou onheus zijn het belang van die ontwikkelingen te 
bagatelliseren. 

Raad van Europa 

8 

Nog steeds vervult de Raad van Europa op het gebied van de 
Europese samenwerking op het gebied van het strafrecht in 
ruime zin, dat wil zeggen met inbegrip van samenwerking op 
criminologisch en penologisch terrein, een toonaangevende 
functie. In de afgelopen vier jaar zag de Raad zijn ledental 
groeien van 23 tot 33 en aan de reeks van toetredende nieuwe 
lidstaten lijkt voorshands nog geen einde gekomen te zijn. Zo 
is de toetreding van de OekraIne, Belarus en Rusland 

• De auteur is raadadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving Publiek Recht. alsmede bijzonder 
hoogleraar Europese strafrechtelijke samenwerking aan de Universiteit van Amsterdam. 
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aanstaande; het is niet langer de vraag of deze landen in 1995 
zullen toetreden maar wanneer in 1995. 

Daarmee lijkt zich haast ongemerkt een zeer fundamentele 
wijziging in het wezen van deze Europese organisatie te 
voltrekken, zeker als organisatie die garant moet staan voor 
de handhaving van een hoog niveau van rechtsontwikkeling 
en rechtsbescherming (rechten van de mens!). Het lijdt in 
mijn ogen geen twijfel dat de Raad van Europa met de 
aanvaarding van het lidmaatschap van Rusland zijn eigen 
geloofwaardigheid op het spel zet. 

Overigens heeft de Raad de afgelopen jaren zijn produktie 
op strafrechtelijk terrein voortgezet met de aanvaarding van 
twee nieuwe verdragen, de voorbereiding van twee andere 
verdragen, met een aantal nieuwe resoluties en het organi-
seren van criminologische conferenties en colloquia en met 
het opstarten van een aantal belangrijke nieuwe activiteiten. 

De organisatie op het niveau van de Europese Unie 

Vervolgt de Raad van Europa gebaande paden, zij het met een 
steeds uitdijende stoet aan lidstaten, de lidstaten van de EG 
hebben een geheel nieuwe weg uitgestippeld. Zij deden dit 
met de aanvaarding van het Verdrag van Maastricht, waarbij 
de bestaande Europese Gemeenschappen opgingen in het 
wijder verband van de Europese Unie. Onderdeel van de 
Europese Unie vormt sedert de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht op 1 november 1993 ook de geregelde 
samenwerking op het gebied van enerzijds het gemeenschap-
pelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en anderzijds justitie 
en binnenlandse zaken. Met deze twee laatste aan de pijler 
van de Gemeenschappen toegevoegde pijlers van intergou-
vernementele samenwerking is binnen het raamwerk van het 
Verdrag van Maastricht een institutionele structuur 
gecreeerd, die voorheen ontbrak. Met die structuur is beoogd 
een meer geordende methodiek van overleg en besluit-
vorming in het leven te roepen, waardoor enerzijds duide-
lijkheid wordt gegeven in de bevoegdheidsverdeling tussen de 
Gemeenschap (met haar communautaire, supranationale 
besluitvormingsprocessen) en de lidstaten en anderzijds de 
inhoudelijke samenhang wordt gewaarborgd tussen de 
verschillende aan de orde zijnde onderwerpen. 
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Zo is in Titel VI van het Verdrag, in artikel K.1, een 
opsomming gegeven van de gebieden die op het terrein van 
justitie en binnenlandse zaken als van gemeenschappelijk 
belang worden aangeduid, zijnde onder meer asielbeleid, 
buitengrenscontroles, immigratiebeleid, strijd tegen drugs-
verslaving en internationale fraude, justitiele samenwerking 
in burgerlijke en strafzaken, douanesamenwerking en poli-
tiele samenwerking. Op die gebieden kunnen maatregelen 
van uiteenlopende strekking worden genomen op het niveau 
van de Raad (van ministers), te weten het bepalen van 
gemeenschappelijke standpunten, het ondernemen van 
gemeenschappelijke acties of het sluiten van verdragen. 

Dergelijke maatregelen worden voorbereid volgens een in 
het Verdrag geregelde werkstructuur, bestaande uit het voor 
de elke Raad bevoegde Comae van permanente vertegen-
woordigers bij de Europese Unie (Coreper) en daaronder het 
voor de justitie en binnenlandse zaken-Raad (IBZ-Raad) 
speciaal bevoegde coOrdinatiecomite van hoge ambtenaren 
(het zogenaamde K.4 comite). Onder dit Comite zijn drie 
permanente stuurgroepen ingesteld (voor asiel en immigratie, 
voor politie, veiligheid, drugsbestrijding en douane en voor 
justitiele samenwerking). Onder elk van die drie stuurgroepen 
bungelt dan weer een aantal werkgroepen met tijdelijke 
mandaten. Deze hele structuur wordt bediend door het 
Secretariaat-Generaal van de Raad. De Europese Commissie 
is bij alle werkzaamheden betrokken, doch heeft niet op alle 
gebieden een (mede-)initiatiefrecht. 

In de aldus geschapen werkstructuur, die thans ruim een 
jaar functioneert, zijn veel van de voordien bestaande mm of 
meer Los en ongecotirdineerd opererende werkgroepen en 
overleggremia geintegreerd. Veel van de werkzaamheden die 
door die groepen en gremia waren geentameerd, konden dan 
ook zonder veel moeite in de nieuwe structuur worden 
ingepast en voortgezet. Helaas heeft dat er nog niet toe geleid, 
dat in het afgelopen jaar veel kon worden afgerond of in een 
stroomversnelling gebracht. 

Zo is nog geen van de afzonderlijke verdragen, die als 
compensatoire maatregelen moeten gelden voor de beoogde 
opheffing van de controles aan de gemeenschappelijke 
grenzen, gefinaliseerd, laat staan in werking getreden. Ook 
staat pas sinds kort vast dat de Uitvoeringsovereenkomst van 
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het Akkoord van Schengen in maart 1995, dus ruim vijf jaren 
na de aanvankelijk beoogde datum, in werking zal worden 
gesteld tussen zeven lidstaten van de EU (Benelux, Duitsland, 
Frankrijk, Spanje en Portugal). Wel zijn inmiddels ook toetre-
dingsovereenkomsten met Italie en Griekenland gesloten en 
zijn onderhandelingen over zulke toetredingsinstrumenten 
met Denemarken en Oostenrijk in onderhandeling. 

Wat de tussen de Twaalf onderhandelde instrumenten 
betreft is de score nog onvoldoende: het op 15 juni 1990 voor 
ondertekening opengestelde asielverdrag is, zolang het niet 
door alle Twaalf is bekrachtigd, nog niet in werking. Het 
Nederlandse Parlement heeft zijn goedkeuring nog niet 
gegeven. 

Een Verdrag inzake de overschrijding van de buitengrenzen 
kon nog altijd niet worden gesloten, niet alleen wegens terri-
toriale conflicten tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk 
over Gibraltar, maar ook wegens nieuw gerezen verschillen 
van opvatting over de noodzaak van het treffen van institu-
tionele voorzieningen in de vorm van bevoegdheden voor het 
Hof van Justitie van de EG. Vergelijkbare problemen staan tot 
nu toe in de weg aan het totstandkomen van een verdrag 
inzake een Europees Informatie Systeem (EIS), een verdrag 
inzake de oprichting van een Douane Informatie Systeem 
(DIS) en een verdrag in zake de oprichting van Europol. 

Ook is nog geen Protocol bij het bestaande verdrag inzake 
douanesamenwerking tot stand gekomen en de ambitieuze 
pogingen te komen tot een aanmerkelijke vereenvoudiging 
van het uitleveringsrecht in de onderlinge verhoudingen 
tussen de EU lidstaten lijken vooralsnog slechts een piepklein 
muisje te baren. 

Een en ander leidt gemakkelijk tot de conclusie dat met 
'Maastricht' eigenlijk geen verbetering is opgetreden in de 
samenwerking tussen de lidstaten en dat de politieke wil zou 
ontbreken om de beoogde samenwerking goed van de grond 
te tillen. Dergelijke kritiek wordt veel gehoord, ook van inge-
wijden, zoals nog onlangs van Commissaris Flynn die de 
Ministers van de lidstaten tijdens de JBZ-Raad van 1 decem-
ber jongstleden eens flunk de oren waste. 

Toch acht ik die kritiek niet geheel terecht. Toegegeven, er 
valt nog veel te verbeteren en er is vooral grote behoefte aan 
een versterking van de werkdiscipline door het opstellen van 



Justitlele verkenningen. kg. 21, nr. 1 , 1 913 5 

Gemeenschap en de JBZ-samenwerking 

12 

bindende meerjarenprogramma's en het vaststellen van een 
stelsel van intergouvernementele financiering van verschil-
lende activiteiten. Maar dat neemt niet weg, dat de samen-
werking intenser is dan ooit — tO intens wellicht waardoor 
men tO vaak op elkaars lip zit en te weinig tijd heeft om 
posities bij te buigen — en dat men voor een aantal funda-
mentele keuzen staat bij de vormgeving van de samenwerking 
op Europese schaal waarvoor men tijd moet gunnen. 

lk denk daarbij aan de institutionele vraagstukken — welke 
rol moet bij zulke op nationaal vlak zo politiek gevoelige 
onderwerpen aan Europese instellingen als de Commissie, 
het Hof van Justitie, het Europese Parlement en de Europese 
Rekenkamer toekomen? Hoe worden de rechten van de 
burgers het beste gewaarborgd, hoe worden de negatieve 
effecten van immigratiestromen en criminaliteit het beste 
tegengegaan? In hoeverre zijn de modellen die thans worden 
uitgedacht ook bruikbaar voor een vergrote Europese Unie, 
niet alleen tot vijftien, maar uiteindelijk tot meer dan twintig 
lidstaten? 

Daar komt bij, dat men gekozen heeft voor besluitvorming 
op deze terreinen bij unanimiteit, een methodiek die geen 
snelle beslissingen garandeert, maar vraagt om dooronder-
handelen tot op het bot. Ter discussie staat dan ook de vraag 
of ter wille van snellere besluitvorming gewerkt moet gaan 
worden met meerdere snelheden, met het toelaten van voor-
behouden, met a la carte methoden of andere varieteiten. Ook 
dergelijke beslissingen moeten met unanimiteit genomen 
worden. 

Het is, gelet op de ernst en gevoeligheid van de onder-
werpen, dan ook niet geheel gerechtvaardigd de samen-
werking in de derde pijler als 'zorgenkind' of 'falend' aan te 
duiden, zeker niet at na de pas dertien maanden dat het 
Verdrag van Maastricht operationeel is. 

Zeer belangwekkend, maar toch vrij onopgemerkt gebleven, is 
de aandacht die in de afgelopen paar jaar is gewijd aan de 
verhouding tussen het Gemeenschapsrecht en het strafrecht 
en de bevoegdhedenverdeling terzake tussen de 
Communautaire instellingen en de lidstaten. Kon ik in mijn 
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verhandeling van 1990 nog verzuchten dat een principiele, 
fundamentele discussie over de rol verdeling tussen de 
Gemeenschap en de lidstaten bij de strafrechtelijke 
normering en handhaving van rechtsregels in Nederland en in 
Europa nog nooit was gevoerd, daarin is in de afgelopen tijd 
wel verandering gekomen. 

Eind 1990 gaven de ministers van Justitie van de EG-
lidstaten tij dens een informele bijeenkomst de opdracht te 
komen tot een studie naar de verhouding tussen 
Gemeenschapsrecht en strafrecht, een studie welke door een 
groep van regeringsdeskundigen in het jaar 1991 is uitgevoerd 
en in november 1991 aan de Raad van Ministers van Justitie 
voorgelegd. Op basis van het rapport van deze werkgroep 
namen de Ministers een Resolutie aan, waarin enerzijds werd 
kennisgenomen van de resultaten van de studie en anderzijds 
aan de Commissie werd verzocht een rechtsvergelijkende 
studie te doen verrichten naar de materiele bepalingen in de 
wetgeving van de lidstaten, aan de hand waarvan fraude ten 
koste van de financiele belangen van de Gemeenschap wordt 
bestreden. Bij gebleken ernstige discrepanties in de wetgeving 
van de lidstaten, zo was de gedachte, zou het nodige in het 
werk kunnen worden gesteld om te komen tot een toena-
dering van de wetgeving. De Resolutie liet nog in het midden 
langs welke weg een dergelijke toenaderingsdoelstelling zou 
dienen te worden benaderd. Inmiddels lag evenwel een 
belangwekkend rapport ter tafel, dat ook is aangeboden aan 
het Europese Parlement en sinds enige tijd in vertaling in alle 
talen van de EU voorhanden is (Raadsdoc. 8859/91 van 23 
oktober 1994). 

Naar aanleiding van de berichtgeving door de Nederlandse 
Minister van Justitie over de hierboven omschreven activi-
teiten tussen de Twaalf aan de Tweede Kamer, heeft de Kamer 
de bewindsman verzocht om in een eigen notitie het 
Nederlandse standpunt over de problematiek inzake de 
verhouding tussen het Gemeenschapsrecht en het Strafrecht 
weer te geven. De Minister heeft daaraan voldaan in een 
bericht dat is gepubliceerd als Kamerstuk (Zitting 1991-1992, 
22300 VI, nr 39). 

Al deze documenten zijn opgesteld op een tijdstip waarin 
de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht in de 
slotfase verkeerden, en het leidt geen twijfel dat zij een 
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Twee voorbeelden: drugs en fraude 
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invloed hebben gehad op bepaalde onderdelen van de 
structuur van dat Verdrag en de daarin neergelegde bevoegd-
heidsverdeling tussen de Gemeenschap en de lidstaten. 

Hoe complex die bevoegdheidsverdeling kan liggen, kan - bij 
wijze van intermezzo - aardig worden geIllustreerd aan de 
hand van de bepalingen in het Verdrag van Maastricht met 
betrekking tot de verdovende middelen. Verwijzing naar de 
drugsproblematiek komen we op drie plaatsen in het Verdrag 
tegen. Allereerst in de eerste pijler, in artikel 129 van het EG-
Verdrag, dat handelt over de volksgezondheid. Daar heet het 
dat het optreden van de Gemeenschap is gericht op preventie 
van ziekten, met name van grote bedreigingen van de 
gezondheid, met inbegrip van drugsverslaving, door het 
bevorderen van onderzoek naar de oorzaken en de overdracht 
daarvan, alsmede door het bevorderen van gezondheidsvoor-
lichting en gezondheidsonderwijs. 

Vervolgens wordt in de derde pijler in artikel K.1 twee maal 
over drugs gesproken. Eerst in onderdeel 4, waar de strijd 
tegen de drugsverslaving, voorzover dit gebied niet onder 
punt 9 valt, als aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang wordt genoemd en vervolgens in punt 9, waar het gaat 
om politiele samenwerking met het oog op het voorkomen en 
bestrijden van terrorisme, de illegale drugshandel en andere 
ernstige vormen van internationale criminaliteit. 
Institutioneel verschil tussen de punten 4 en 9 is, dat de 
Europese Commissie wel onder punt 4 een (mede-)initiatief-
recht heeft, doch niet onder punt 9, waar het initiatiefrecht 
aan de lidstaten is voorbehouden. 

Het laat zich raden, dat over de grensafbakening tussen 
deze drie bepalingen gemakkelijk verschillen van inzicht 
kunnen ontstaan en dat lang niet altijd voorspelbaar zal zijn 
wanneer instrumenten gericht tegen de drugsverslaving van 
communautaire dan wel intergouvernementele aard zullen 
uitvallen. Wanneer men zich bedenkt dat daarnaast nog een 
algemene communautaire bevoegdheid bestaat op grond van 
artikel 235 EG voor gevallen waarin een optreden van de 
Gemeenschap noodzakelijk blijkt om een der doelstellingen 
van de Gemeenschap te verwezenlijken, zonder dat het EG- 
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Verdrag (uitdrukkelijk) in de daartoe vereiste bevoegdheden 
voorziet, alsmede een intergouvernementele bevoegdheid 
binnen de tweede pijler op het gebied van het buitenlands 
beleid (GBVB), waaronder ook het beleid van de lidstaten 
jegens derde landen op het gebied van de bestrijding van 
verdovende middelen wordt gerekend, dan wordt het beeld 
nog troebeler. 

De Commissie tracht het totale veld aan beleidsterreinen in 
kaart te brengen door het opstellen van periodieke drugsbe-
strijdingsplannen, waarin wordt opgesomd welke uiteenlo-
pende maatregelen vanuit elk der invalshoeken die het 
Verdrag biedt zijn of zullen worden geentameerd. 
Problematisch wordt het echter wanneer die maatregelen 
concrete uitwerking moeten krijgen, zoals pregnant bleek bij 
de totstandkoming van het zogenaamde drugsobservatorium. 
Deze instelling is uiteindelijk bij Verordening op grond van 
artikel 235 EG als Communautaire instelling in het leven 
geroepen, doch over de aan deze instelling toe te vertrouwen 
mandaten kon men het eigenlijk niet goed eens worden. Met 
name het toekennen van taken aan deze comniunautaire 
instelling bestaande uit het verzamelen van gegevens op 
Europese schaal die uit het strafrechtelijk systeem aflcomstig 
zijn of waarmee het functioneren van het strafrechtelijk 
systeem rechtstreeks beInvloed zou kunnen worden, stuitte 
op kritiek. Men heeft zich er uit gered door aan het 
Observatorium in eerste instantie alleen de verzameling van 
volksgezondheidsrelevante gegevens toe te vertrouwen en pas 
later, als dat blijkt goed te lopen, een beslissing over even-
tuele uitbreiding naar andere gegevens te nemen. 

Op het gebied van de fraude zien we iets vergelijkbaars. Op 
twee plaatsen wordt in het Verdrag van Maastricht uitdruk-
kelijk gewag van de strijd tegen fraude gemaakt. Ten eerste in 
de communautaire pijler, in artikel 209a van het EG-Verdrag. 
Het artikel schrijft voor dat de lidstaten ter bestrijding van 
fraude waardoor de financiele belangen van de Gemeenschap 
worden geschaad, dezelfde maatregelen nemen als die welke 
zij treffen ter bestrijding van fraude waardoor hun eigen 
financiele belangen worden geschaad. Voorts roept de 
bepaling ertoe op dat de lidstaten hun optreden om de finan-
ciele belangen van de Gemeenschap tegen fraude te 
beschermen coordineren en met behulp van de Commissie 
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een nauwe en geregelde samenwerking tussen hun bevoegde 
overheidsdiensten instellen. 

Ten tweede in de derde pijler, het meergenoemde artikel 
K.1, maar nu punt 5, dat als aangelegenheid van gemeen-
schappelijk belang noemt de bestrijding van de fraude van 
internationale omvang. 

Op twee plaatsen in het Verdrag wordt dus een rechts-
grondslag geboden om te komen tot specifieke instrumenten 
ten behoeve van de bestrijding van de EG-fraude en het 
aardige is, dat de Commissie onlangs het initiatief heeft 
genomen om op basis van beide rechtsgrondslagen met voor-
stellen te komen. Op 7 juli 1994 heeft de Commissie enerzijds 
een voorstel voor een verordening van de Raad inzake de 
bescherming van de financiele belangen van de 
Gemeenschappen en anderzijds een voorstel voor een besluit 
van de Raad tot vaststelling van een Verdrag betreffende de 
bescherming van de financiele belangen van de 
Gemeenschappen het licht doen zien (Publ.b. EG 6.8.94 nr. 
C216111 t/m 18). 

De voorgestelde Verordening beoogt te voorzien in speci-
fieke reparatoire en punitieve administratieve ('communau-
taire') sancties, toe te passen door de lidstaten — of als daarin 
in sectorale communautaire wetgeving uitdrukkelijk is 
voorzien: door de Commissie — in gevallen van fraude, 
misbruik van communautaire regelgeving en andere vormen 
van niet-nakoming van geldende verplichtingen, begrippen 
die in de Verordening nader worden omschreven. De voorge-
stelde regeling voorziet voorts in een regeling van de aanspra-
kelijkheid, verjaring en een nulla poena en een let mitior be-
ginsel. Ten slotte bevat het voorstel gedetailleerde voorschriften 
over administratieve controles en verificaties ter plaatse. 

Het voorgestelde Verdrag treedt expliciet op het terrein van 
het strafrecht en verplicht de lidstaten tot strafbaarstelling 
van fraude welke de financiele belangen van de 
Gemeenschappen raakt. Dit voorstel van de Commissie is in 
belangrijke mate gebaseerd op het rechtsvergelijkende 
rapport dat zij op verzoek van de Ministers van Justine heeft 
doen opstellen en dat bekendheid heeft gekregen onder de 
naam Rapport Delmas-Marty, de Parijse hoogleraar strafrecht 
die verantwoordelijk was voor de eindredactie van het rapport 
(vergelijk Raadsdocument 8139/93 van 7 september 1993). 
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Voorts bevat het voorstel bepalingen met betrekking tot de 
omschrijving van het begrip fraude, de regeling van de 
aansprakelijkheid, de toepasselijke sancties en de (uitoe-
fening van) rechtsmacht. Opvallend is dat het voorstel een 
oningevuld hoofdstuk bevat inzake wederzijdse justitiele 
samenwerking tussen de lidstaten. Oningevuld, omdat op dit 
terrein, blijkens artikel K.1. onder punt 9, juncto artikel K.3, 
tweede lid, de Commissie geen initiatiefrecht heeft. 

Opvallend is voorts, dat de definitie van het begrip fraude in 
de verordening en in het Verdrag identiek is, hetgeen er op 
duidt, dat.in  de optiek van de Commissie fraude vatbaar dient 
te zijn voor zowel administratiefrechtelijke als strafrechtelijke 
sanctionering. Criteria voor afdoening volgens het ene of het 
andere stelsel worden niet gesteld, zo min als voorschriften 
ter voorkoming van dubbele sanctionering. Evenmin is 
voorzien - en hier ligt mogelijk een der grootste knelpunten - 
in een afstemming van procedures inzake internationale 
administratieve samenwerking (als geopteerd wordt voor 
administratiefrechtelijke afdoening) en procedures voor 
internationale justitiele rechtshulp (als geopteerd wordt voor 
strafrechtelijke afdoening). 

Organisatorisch probleem is voorts dat de twee voorstellen 
in behandeling zijn gegeven bij twee verschillende werk-
groepen: de Verordening bij een werkgroep onder het 
Begrotingscomite, dat in beginsel rapporteert aan de Ecofin-
Raad, en het Verdrag bij een werkgroep onder Stuurgroep III 
van de derde pijler, die rapporteert aan de JBZ-Raad. 

Om de zaak verder te vertroebelen heeft het Verenigd 
Koninkrijk een eigen voorstel ingediend, ditmaal voor een 
`gemeenschappelijke actie' onder artikel K.3, tweede lid, sub 
b van het Verdrag van Maastricht, eveneens inzake de straf-
rechtelijke bescherming van de financiele belangen van de 
Gemeenschappen, dat tezamen met het Verdragsvoorstel van 
de Commissie wordt besproken. Een keuze tussen deze twee 
•instrumenten is nog niet gemaakt. 

Het Verdrag van Maastricht heeft op beide terreinen - 
verdovende middelen en fraude - een complexe regeling van 
de bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en lidstaten 
getroffen. Die regeling berust op een delicaat compromis en 
lijkt mij niet gemakkelijk vatbaar voor wijziging tij dens de 
Intergouvernementele Conferentie van 1996. Gemeenschap 



Justhlele verkenningen, ir11.  21, nr. 1, 11195 

en lidstaten zullen proefonderVindelijk hun koers moeten 
zien te vinden tussen de bakens die hun vaarwater markeren. 

Conclusie 
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Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht is 
een - zware, bureaucratische - structuur voor de samen-
werking tussen de lidstaten van de Europese Unie op het 
terrein van justitie en binnenlandse zaken op poten gezet. Die 
structuur functioneert nog verre van optimaal en er valt nog 
veel te verbeteren. Dat men onproductief is kan niet worden 
gezegd: naar verluidt produceert op Raadsniveau de derde 
pijler evenveel documenten als de beide andere pijlers (de 
communautaire pijler en de GBVB-pijler) tezamen. Het werk 
kan stellig rationeler worden georganiseerd; er is een drin-
gende behoefte aan sturing via meerjaren-programma's die 
achtereenvolgende Voorzitterschappen binden, er ontbreekt 
een structurele regeling van de financiering van activiteiten in 
het kader van de derde pijler en de controle daarop (voor 
zover het andere dan puur administratieve uitgaven betreft) 
en er dient een discussie op gang te komen naar de noodzaak 
van unanimiteit in de besluitvorming, de noodzaak van (gelij-
kelijke) binding voor alle lidstaten en de verdeling van verant-
woordelijkheden voor het 'trekken' van bepaalde projecten. 

Maar het feit dat er thans een geinstitutionaliseerde 
structuur bestaat, ondersteund door een secretariaat (dat ook 
in de loop der tijd zijn expertise nog zal moeten vergroten), 
die dwingt tot interne cotirdinatie op nationaal niveau binnen 
de lidstaten, is belangrijke winst ten opzichte van de situatie 
van vier jaren terug. Te hopen is, dat men zich de komende 
vier jaren niet vertilt aan een overmaat aan (politieke) 
ambitie. 

In een notitie aan de Tweede Kamer hebben de bewinds-
lieden van Justitie en van Binnenlandse Zaken van het vorige 
kabinet een gedetailleerde uiteenzetting gegeven over het 
werkprogramma voor 1994 betreffende de samenwerking op 
het gebied van justitie en binnenlandse zaken in het kader 
van Titel VI van het Unieverdrag (Kamerstuk 23651, nr. 1 van 
4 maart 1994). Daarin hebben zij aangegeven, dat te 
verwachten is dat de komende jaren twee veelomvattende 
onderwerpen prominent op de politieke agenda zullen staan, 
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namelijk de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en 
het asiel- en immigratiebeleid. Uit de beschrijving van de 
verschillende onderdelen van het werkprogramma over 1994 
blijkt evenwel reeds dat de veelheid van deelonderwerpen die 
met de genoemde twee hoofdthema's in verband worden 
gebracht het gevaar in zich bergt van hobbyisme. Er moet 
uiteraard snel en doeltreffend gereageerd kunnen worden op 
actuele politieke feiten en ontwikkelingen, en het werkpro-
gramma moet daartoe ook de ruimte bieden. Maar dat mag 
niet als excuus gelden om geen langere, zich over meerdere 
voorzitterschappen uitstrekkende, werkplanning op te stellen. 
Voor 1995 en de daarop volgende jaren is daarvan evenwel 
voorshands nog geen sprake. 



Het Scandinavische model 
Samenwerken met behoud van identiteit 

mr. drs. C.F. Mulder en prof. mr . C.F. Rider 
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Bij verschillende gelegenheden is de laatste tijd de wijze, 
waarop tussen de Scandinavische landen de samenwerking 
van politie en justitie is geregeld ter sprake gebracht als een 
model, dat ook bij de vormgeving van die samenwerking 
tussen de landen van de Europese Unie goede diensten zou 
kunnen bewijzen. Daarbij is ervan uitgegaan, dat het voor een 
goede samenwerking van justitie en politie in Europa 
onmisbaar is, dat zonder voorbehoud en vooral ook expliciet 
een model wordt gekozen. Op dit moment wordt die samen-
werking in enigszins onsamenhangende brokstukken 
ontwikkeld. We missen een gemeenschappelijk Europees 
concept van samenwerking, waardoor bepaald wordt hoe de 
verschillende onderdelen van die samenwerking eruit moeten 
zien. Via de creatie van organen, de toedeling van bevoegd-
heden en door een reeks van andere organisatorische maatre-
gelen proberen sommigen faits accomplis te scheppen, die 
moeten leiden tot het door hen gefavoriseerde model. 
Anderen weten vooral wat ze niet willen en proberen die faits 
accomplis te verhinderen. De gevechten spelen zich af over en 
in de betrokken samenwerkingsorganen. Dat is niet zo goed 
voor de samenwerking en evenmin voor het groeien en 
bloeien van de daarbij betrokken organen. 

Twee samenwerkingsmodellen 

Voor de politiele en justitiele samenwerking in Europa 
kunnen wij kiezen uit, grof gezegd, twee modellen. Het ene 
model, het uniformeringsmodel, mikt op een eenvormig 
materieel en formeel strafrecht, e'en gemeenschappelijke 
criminele politiek en een opsporing en vervolging, die ook in 
de praktijk wat omvang en intensiteit betreft geen verschillen 

• De auteurs zijn respectievelijk universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht en 

hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 
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vertoont. Dit model heeft een piramidale structuur met aan 
de top een Europees orgaan voor opsporing en strafvervolging 
en eigen executieve organen, zoals een Europese recherche 
met eigen opsporings- en executieve bevoegdheden en 
filialen in alle EU-staten.' 

Het andere model heeft als uitgangspunt, dat de samenwer-
kende staten in beginsel hun eigen recht, hun eigen proce-
dures en hun eigen organen behouden, maar er alles aan 
doen om de daaruit voortvloeiende nadelen op te heffen. Dit 
model wordt nu zo'n dertig jaar in Scandinavie toegepast na 
het wegvallen van de personencontrole aan de Scandina-
vische binnengrenzen. We noemen het daarom het Scandi-
navische model. 

Beide modellen lopen, dat is wel duidelijk, aanzienlijk 
uiteen. De maatregelen, die wij in het belang van de Europese 
strafrechtelijke samenwerking zullen moeten nemen, 
vertonen, afhankelijk van het gekozen model, grote 
verschillen. Een keuze tussen de beide modellen is dan ook 
onvermijdelijk. 

Het uniformeringsmodel heeft de charme van de eenvoud. 
Eenvormig optreden op basis van getiniformeerd recht in het 
kader van een gemeenschappelijke criminele politiek onder 
leiding van een centrale instantie met executieve bevoegd-
heden door heel Europa heeft op het eerste gezicht natuurlijk 
jets aantrekkelijks. Het zou de zaken een stuk eenvoudiger 
maken dan nu het geval is. Het model heeft echter ook een 
vrij belangrijk nadeel: het is op dit moment politiek geen reele 
optie. En eigenlijk is dat maar goed ook. Want het werkt niet. 

Het uniformeringsmodel onbruikbaar 

De ervaringen in de Benelux, in de Assemblee van de Raad 
van Europa, bij de onderhandelingen over de Verdragen van 
Schengen en van Maastricht en - recent - de top in Essen 
laten zien, dat de staten als het om hun strafrechtspleging 
gaat nagenoeg niets uit handen willen geven. Sommigen 
menen dat dit komt door het ontbreken van de bereidheid op 
het terrein van de strafrechtspleging een deel van de eigen 

1 Rupprecht, R., Das Schengener Sicherheitssystem, Die Neue Polizei. nr. 11, 1991, 
pp. 555 e.v. 
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soevereiniteit prijs te geven. Uniformering en centralisering 
kan best, betogen zij. Maar men wil het niet. Uit misplaatst 
nationalisme. En zij wijzen er dan op, dat het toch wat 
onwaarschijnlijk is, dat men in het kader van de EG alles 
uniformeren kan, alleen de strafrechtspleging niet. 

Maar dat is een misvatting. Want uniformering is alleen 
voor goederen gelukt. Er zijn, zo is gebleken, ook zaken die 
zich nu juist niet laten uniformeren: de diensten namelijk. 
Alle pogingen, om tot een uniforme regeling voor diensten 
binnen de EG te komen, zijn op niets uitgelopen. De opzet is 
nu, dat de lidstaten elkaars 'diensten-regelingen' als gelijk-
waardig erkennen en met de bestaande verschillen leren 
leven. En dat moet ook voor het strafrecht gelden. Want straf-
recht is geen goed. Strafrecht is een dienst. 

Het inzicht, dat men bij het streven naar eenheid van recht 
zeer snel de grenzen van het mogelijke bereikt, is overigens al 
vrij oud. Het heeft geleid tot een constructie voor de samen-
werking op het gebied van het privaatrecht zoals we die in het 
internationaal privaatrecht aantreffen: nauwelijks of geen 
uniformering, enige harmonisering en — vooral — een stelsel 
van conflictregels. Dat zouden we ook voor de strafrechts-
pleging moeten nastreven. Want, net als het privaatrecht, is 
de strafrechtspleging onderdeel van de nationale cultuur. Het 
is, zo mogelijk nog sterker dan het privaatrecht, beinvioed 
door historisch gegroeide nationale tradities, cultuurge-
bonden opvattingen over goed en kwaad, onzekerheden, 
angsten en andere irrationaliteiten. Juist in het strafrecht 
weerspiegelen zich alle eigenaardigheden van een yolk. En 
omdat die eigenaardigheden, ook in West-Europa, van yolk 
tot yolk nogal verschillen, leidt dat in Europa tot aanzienlijke 
verschillen in strafrecht, strafprocesrecht en feitelijke straf-
rechtspleging. z  

Zolang die verschillen bestaan, is het uniformeringsmodel 
onbruikbaar. En wel, omdat de strafrechtspleging niet alleen 
een formele democratische legitimering nodig heeft, maar 
ook een brede acceptatie door de burgers van het land, 
waarin dat strafrecht moet werken. Verschillen in de straf-
rechtspleging in Europa zijn daarom niet alleen onvermij- 

2 Meer over die verschillen en hun invloed op de strafrechtspleging in Intemationalisering 

door grenzeloze samenwerking. Lelystad, 1994, p. 178 e.v. 
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delijk, ze zijn een wezenlijke voorwaarde om het strafrecht 
behoorlijk te laten werken. 

Het Scandinavische model 

Het aardige van het Scandinavische model is, dat het geen 
pogingen doet de nationale strafrechtspleging in een uniform 
model te persen, maar dat het gebruik maakt van de sterke 
punten die elke nationale strafrechtspleging heeft: cultuur-
conforme reactie op ongewenst gedrag door middel van 
organen - politie en justitie - die thuis, temidden van de 
eigen bevolking, in hun eigen land en binnen hun eigen 
rechtssysteem opereren. En dat, zonodig, ook ten behoeve 
van de buren. Ruim dertig jaar ervaring hebben de Noordse 
staten - Denemarken, Noorwegen, Usland, Finland en 
Zweden - nu met deze vorm van strafrechtelijke samen-
werking. Laten we eens kijken hoe die er - meer concreet - 
uitziet. 

De term `Scandinavisch model' voor de strafrechtelijke 
samenwerking tussen de Noordse staten is in twee opzichten 
misleidend. Ten eerste gaat het niet om Scandinavie in enge 
zin (Denemarken, Noorwegen en Zweden) maar om vijf 
Noordeuropese staten. Daarnaast suggereert de term dat er 
zo'n dertig jaar geleden eerst een blauwdruk van de samen-
werking is gemaakt en daarna de samenwerking zelf van de 
grond is gekomen. Dit is onjuist. De Noordse samenwerking is 
gedeeltelijk gebaseerd op samenwerking die al eeuwen bestaat. 

De ontwikkeling van de samenwerking is gebaseerd op 
aantoonbare praktische behoeften en vaste patronen die 
soms zelfs teruggaan tot de middeleeuwen. Zover zullen wij 
niet teruggaan. Maar het is goed in de gaten te houden, dat de 
samenwerking een cultuurgoed is dat het resultaat is van een 
historische ontwikkeling. 

Vindplaats van de samenwerkingsregeling 
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De Noordse samenwerking is neergelegd in een reeks van 
wetten, samenwerkingsovereenkomsten en verdragjes die het 
gehele terrein van de internationale rechtshulp in strafzaken 
beslaan. Naast de taalbarriere, verklaart die bonte ver-
scheidenheid van regelingen wellicht, waarom er buiten de 
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Rechtsmacht 
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Noordse staten weinig animo is om te lcijken hoe die samen-
werking werkt en waarom zij werkt. De uitgangspunten zijn 
echter simpel. 

Eerste vereiste is, dat de regelingen werken en praktisch 
hanteerbaar zijn, ook in dunbevolkte gebieden, waar ze door 
de enig daar aanwezige jurist moeten kunnen worden 
toegepast. Het uitgangspunt is decentrale samenwerking, 
waarbij de regelingen zo veel mogelijk aansluiten bij het 
nationale strafrecht en strafprocesrecht. Aileen waar dat 
nuttig en echt nodig is, zijn zaken centraal geregeld — vaak 
overigens alleen als alternatieve mogelijkheid voor de 
gevallen waarin de lokale autoriteiten er niet uit komen. 

Dat de rechtsculturen binnen de Noordse staten ook wel 
eens botsen vindt zijn weerslag in de regelingen. Oude 
conflicten hebben geleid tot het opnemen van conflictregels. 
Van eenmaking van strafrecht en strafprocesrecht is geen 
sprake. Er zijn tussen de Noordse staten nog steeds aanmer-
kelijke verschillen in strafrecht, strafprocesrecht en vooral 
ook strafrechtelijk beleid. Zo kennen Denemarken, 
Noorwegen en Iisland in het strafprocesrecht het opportuni-
teitsbeginsel en Zweden en Finland het legaliteitsbeginsel. In 
Noorwegen spelen leken een belangrijke rol in de strafrechts-
pleging, in 'Island niet. In Noorwegen en Zweden is bezit van 
en handel in pornografie strafbaar. In Denemarken is dit niet 
het geval, enzovoort. 

Ook de implementatie van Noordse samenwerkingsrege-
lingen is van land tot land verschillend. Wat in Noorwegen bij 
wet geregeld is, kan in Denemarken in een circulaire voor het 
Openbaar Ministerie zijn vervat, zonder dat de regelingen 
overigens inhoudelijk van elkaar hoeven te verschillen. In het 
navolgende zullen we echter de nadruk leggen op het 
gemeenschappelijke en de wijze waarop de beginselen en 
uitgangspunten zijn vastgelegd en tot uitdrukking komen. 

De rechtsmachtregelingen van de Noordse staten verschillen 
onderling sterk, maar ze komen op twee punten overeen. De 
rechtsmacht ten opzichte van nationalen van andere 
Noordse staten is gelijk en over de wijze waarop hiervan 
gebruik gemaakt wordt bestaat een grote mate van overeen- 
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stemming. Zweden en Finland hebben een zeer vergaande 
rechtsmacht over strafbare feiten die buiten hun grond-
gebied worden gepleegd. Denemarken, Noorwegen en 
IJsland gaan minder ver (maar nog altijd verder dan 
Nederland). 

Dit lijkt een potentiele bron van positieve jurisdictiecon-
flicten, met andere woorden het lijkt alsof aan de Zweedse 
drang tot ordehandhaving geen grenzen worden gesteld. 
Maar schijn bedriegt: de theoretische reikwijdte van de 
rechtsmachtregelingen zegt weinig over de toepassing in de 
praktijk. Dat is te danken aan de nauwe samenhang tussen de 
rechtsmachtregelingen en de samenwerkingsovereenkomst 
inzake overdracht van strafvervolging. Die samenwerkings-
overeenkomst gaat er namelijk van uit, dat het Openbaar 
Ministerie van de plaats waar het strafbaar felt gepleegd is, 
beslist of het strafbaar feit vervolgd wordt en welke instru-
menten van internationaal strafrecht eventueel worden 
toegepast. 

Concreet betekent dit, dat als een Noor in Hjorring in 
Denemarken onder invloed van alcohol in een auto heeft 
gereden, de politie-aanklager in Hjorring beslist of en waar 
deze Noor vervolgd wordt en derhalve of de strafvervolging of 
tenuitvoerlegging aan Noorwegen zal worden overgedragen. 
Bij dergelijke beslissingen spelen de soevereiniteitsgevoelens 
van Noorwegen en Denemarken geen rol. Ook de forse 
verschillen in strafmaat doen er weinig toe. De bepalende 
factoren zijn overwegend van technische aard: legt de 
betrokkene een bekentenis af, woont hij in Noorwegen of in 
Denemarken en zijn er nog getuigenverklaringen nodig. Als 
de Deense aanklager van mening is dat strafvervolging beter 
in, bij voorbeeld, Bergen in Noorwegen kan plaatsvinden, belt 
hij de aanklager in Bergen en spreekt af of, en zo ja hoe, de 
zaak wordt overgedragen. In routinezaken als 'rijden onder 
invloed' kan de Deense telastelegging gewoon op de fax 
worden gelegd en de zaak is overgedragen. 

De uitgebreide rechtsmacht ten opzichte van personen uit 
andere Noordse staten hangt ook samen met het uitleverings-
recht. Uitlevering wordt als een `zwaar' instrument gezien, 
dat alleen moet worden toegepast als de opgeeiste persoon 
verdacht wordt van een strafbaar felt waar een lange vrij-
heidsstraf op staat en de betrokkene naar verwachting ook tot 
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een aanzienlijke vrijheidsstraf veroordeeld zal worden. 
Indien uitlevering als een te zwaar instrument wordt 

beschouwd is overdracht van strafvervolging een alternatief 
maar dan moet de staat die de strafvervolging overneemt wel 
rechtsmacht hebben. Daarom hebben alle Noordse staten in 
onderling overleg voorzien in ruime rechtsmacht over de 
inwoners van andere Noordse staten, zodat afwezigheid van 
rechtsmacht het rechtshulpverkeer niet hindert. 

Uitlevering 
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ledere Noordse staat kent twee verschillende uitleverings-
wetten, een eenvormige Noordse uitleveringswet en een 
algemene uitleveringswet. De algemene uitleveringswet geldt 
ten opzichte van niet-Noordse staten, de eenvormige Noordse 
uitleveringswet geldt ten opzichte van de Noordse staten. De 
eenvormige Noordse uitleveringswetten zijn rond 1960 tot 
stand gekomen als vervanging van de bestaande uitleverings-
verdragen tussen de Noordse staten. In deze eenvormige 
Noordse uitleveringswetten zijn de voorwaarden voor uitle-
vering op een enkel detail na identiek. Dit is in de praktijk een 
groot voordeel omdat iedere betrokkene meteen weet of et . . 
aan de voorwaarden voor uitlevering is voldaan. Er bestaan 
geen voorbehouden en verklaringen, maar er bestaat ook 
geen formele volkenrechtelijke plicht tot uitlevering. Als tie 
ene Noordse staat in een bijzonder geval niet aan de andere 
Noordse staat wil uitleveren dan staat hem dat vrir 

Als voorbeeld van de voorwaarden voor uitlevering kan de 
Noorse Oenvormige Noordse uitleveringswet dienen. Volgens 
paragraaf 2 van deze wet kunnen Noren aan andere Noordse 
staten worden uitgeleverd. Aan niet-Noordse staten worden 
nooit eigen inwoners en vrijwel nooit inwoners van andere 
Noordse staten uitgeleverd. De uitlevering van Noren aan 
andere Noordse staten is wel aan bijzondere voorwaarden 
gebonden. Zo is uitlevering van Noren niet mogelijk wegens 
strafbare feiten die in Noorwegen zijn gepleegd. Bovendien 
moet er op het strafbaar feit waarvoor uitlevering wordt 
gevraagd in Noorwegen meer dan vier jaar gevangenisstraf 

3 Van deze mogelijkheid die beschouwd worth als een algemene veiligheidsklep worth in 

de praktijk wkwel nook gebruik gemaakt. 
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staan. En ten slotte moet de opgeeiste Noor ook de laatste 
twee jaar in de verzoekende staat hebben gewoond. 

Ook hier is er weer een duidelijke samenhang met de 
rechtsmachtregeling en met de regeling van de overdracht 
van strafvervolging. Als een Noor al meer dan twee jaar in 
Zweden woont, daar een ernstig strafbaar feit pleegt en dan 
naar Noorwegen vlucht, is het aan de Zweedse autoriteiten 
om te beslissen of ze de zaak zelf zullen vervolgen of aan 
Noorwegen zullen overdragen. Als de Zweedse autoriteiten 
besluiten om de zaak zelf te vervolgen, wordt de Noor vrijwel 
zeker uitgeleverd. 

Ook tussen Noordse staten zijn er grenzen aan het weder-
zijds vertrouwen, zoals blijkt uit paragraaf 4 van de Noorse 
eenvormige Noordse uitleveringswet. Noren worden niet 
uitgeleverd wegens absolute politieke delicten en voor poli-
tieke delicten wordt evenals voor de uitlevering van Noren 
vastgehouden aan de eis van dubbele strafbaarheid. 4  

Paragraaf 5 van de Noorse eenvormige Noordse uitleve-
ringswet bepaalt dat ook een in Noorwegen gedane sepotme-
dedeling uitlevering voor het feit waarvoor deze mededeling 
is gedaan verhindert. Dit is een voorbeeld van een conflict-
regel, want de regeling geldt ook voor Noorse beleidssepots. 
Zweden en Finland, die het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel 
kennen moeten zich dus als het een `Noorse' zaak betreft bij 
deze wijze van afdoening neerleggen. Verder kent de Noorse 
eenvormig Noordse uitleveringswet gebruikelijke regelingen 
als het specialiteitsbeginsel en de regeling om dat te door-
breken. Met betrekking tot doorlevering bepaalt de Noorse 
eenvormige Noordse uitleveringswee dat de verzoekende 
staat niet zonder Noorse toestemming een uitgeleverde 
persoon kan doorleveren 6  aan een derde staat. Ook kunnen 
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4 Volgens de ontwerper van het uiteindelijke compromis, de Deense emeritus hoogleraar 
strafrecht Knund Waaben, vloeide de regeling voort uit het besef dat er tijden kunnen 
zijn dat ook een democratische overheid niet deugt. Hij wees hierbij op Noorwegen ten 

tijde van de bijzondere rechtspleging en Nederland ten tijde van de politionele acties in 
Indonesie. 

5 Paragraaf 7 onder 4. 

6 Deze regelingen leveren wel een problemen op indien de staat die toestemming moet 

geven voor doorlevering van bij voorbeeld Noorwegen aan Zweden een niet-Noordse 

staat is of de derde staat waaraan moet worden doorgeleverd een niet-Noordse staat is, 

met name als dit staten zijn waar ieder inzicht in de Noordse verhoudingen ontbreekt 
zoals bij voorbeeld Frankrijk. 
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aan de uitlevering bijzondere voorwaarden verbonden 
worden. 

De uitleveringsprocedure is in alle Noordse staten 
verschillend, hoewel de Noorse, Deense en lIslandse proce-
dures wel sterk op elkaar lijken. Het uitgangspunt van alle 
regelingen is, dat ze wat procesrechtelijke bepalingen met 
betrekking tot de toepassing van dwangmiddelen, rechtsmid-
delen, termijnen en motiveringseisen zoveel mogelijk overeen 
komen met het nationale strafprocesrecht. Concreet betekent 
dit bij voorbeeld dat de termijnen voor vrijheidsbeneming 
krachtens de uitleveringswet gelijk zijn aan de termijnen voor 
vrijheidsbeneming krachtens het Wetboek van Strafvordering 
en dat een voorlopige telastelegging alle noodzakelijke 
gegevens bevat voor het doen van een uitleveringsverzoek aan 
een andere Noordse staat. 

Dit uitgangspunt maakt de uitleveringsprocedures 
eenvoudig en hanteerbaar. De rolverdeling tussen de uitleve-
ringsrechter en het Ministerie van Justitie is in de Noordse 
staten min of meer dezelfde. De rechter toetst of aan alle 
wettelijke vereisten voor uitlevering is voldaan, inclusief de 
subsidiariteit en de proportionaliteit. Het Openbaar 
Ministerie of het Ministerie van Justitie beslist of de uitle-
vering opportuun is. De uitleveringsprocedure is over het 
algemeen ook snel want de opgeeiste persoon kan ten over-
staan van de rechter instemmen met de uitlevering. lndien de 
verdachte met de uitlevering instemt en het Openbaar 
Ministerie van mening is dat aan de wettelijke voorwaarden 
voor uitlevering is voldaan, kan deze direct plaatsvinden, 
zonder tussenkomst van het Ministerie van Justitie. 

Deze regel is een goede illustratie van de praktische 
hanteerbaarheid van het Noordse uitleveringsrecht. Volgens 
het Noorse strafprocesrecht moet als regel iemand die is 
aangehouden binnen 24 uur voor een rechter worden geleid. 7  
Als de aanhouding ter fine van uitlevering is geschied, kan de 
opgeeiste persoon bij het verhoor ter gelegenheid van de 
aanhouding meteen gevraagd worden of hij bezwaar heeft 
tegen uitlevering. Omdat de meeste opgeeiste personen geen 

7 Paragraaf 183 N.Sv. 
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bezwaar hebben tegen uitlevering aan een andere Noordse 
staat is de uitlevering meestal binnen een paar dagen afge-
wikkeld. 

Wederzijdse rechtshulp en politiesamenwerking 

29 

De gehele regeling van de wederzijdse rechtshulp en de poli-
tiesamenwerking beslaat vijf A-viertjes. Dat wekt buiten de 
Noordse staten nogal eens verbazing en ongeloof. In reactie 
daarop plegen Noren en Denen erop te wijzen, dat er aan een 
gedetailleerde regeling geen behoefte bestond, maar dankzij 
het bestaande wederzijds vertrouwen en respect voor een 
praktische en vrij ruime regeling op hoofdpunten gekozen 
kon worden. 

Voor de wederzijdse rechtshulp en politiesamenwerking 
zijn tussen de Noordse staten onderling drie regelingen van 
belang. Er is een verdragje uit 1975 dat niet veel meer regelt 
dan wie de bevoegde autoriteiten zijn, in welke talen 
verzoeken mogen worden gesteld en wie er opdraait voor de 
kosten. 

Daarnaast is een specifiek onderdeel van de wederzijdse 
rechtshulp in eenvormige wetten geregeld: het afleggen van 
getuigenis in een andere Noordse staat. Daartoe kunnen 
getuigen onder bepaalde voorwaarden verplicht worden. 
Deze regeling geldt zowel voor het civiele recht als voor het 
strafrecht. De reikwijdte van het verschoningsrecht in met 
name Zweden en Noorwegen is zeer verschillend. De 
eenvormige wetten inzake de Noordse getuigplicht bevatten 
dan ook conflictregels met betrekking tot het verschonings-
recht. Een getuige kan zich zowel op het verschoningsrecht 
van de staat waar hij woont als op het verschoningsrecht van 
de staat waar hij moet getuigen beroepen. 

Als derde regeling is er de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Noordse politie-autoriteiten. Deze overeenkomst 
regelt de politiesamenwerking en de praktische uitvoering 
van wederzijdse rechtshulp. De samenwerkingsovereenkomst 
heeft geen formele volkenrechtelijke status maar is voor de 
praktijk van het grootste belang. De status van de regeling 
heeft het hoofd van de Noorse politie-eenheid voor econo-
mische criminaliteit, Lars Oftedal Broch ooit doen verzuchten 
dat Noorwegen een van de zeer weinige landen is die het 
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internationaal strafrecht in een telefoonboek geregeld 
hebben. In deze samenwerkingsovereenkomst staat concreet 
welke verzoeken aan welke autoriteiten gedaan kunnen 
worden, hoe een verzoek gedaan moet worden en water moet 
gebeuren als er problemen rijzen. Na een algemene uitleg 
over doel en status van de regeling komen onder andere aan 
de orde: politieverhoren in andere Noordse staten, gerechte-
lijke verhoren in andere Noordse staten, identificatie van 
inwoners van andere Noordse staten, opvragen van justitiele 
documentatie en de inning van geldboetes. Voor de 
toepassing van andere instrumenten van internationale 
rechtshulp bevat de samenwerkingsovereenkomst een korte 
uitleg en verwijzingen naar andere regelingen. 

De samenwerkingsovereenkomst is vooral praktisch van 
aard maar er liggen wel een aantal belangrijke uitgangs-
punten aan ten grondslag. Alle informatie die justitiele autori-
teiten binnenslands mogen uitwisselen, mogen ze ook met de 
autoriteiten van andere Noordse staten uitwisselen. 
Dwangmiddelen die naar nationaal recht voor de eigen 
opsporing en vervolging kunnen worden toegepast, mogen 
ook in een onderzoek ten behoeve van andere Noordse staten 
naar soortgelijke strafbare feiten worden gebruikt. Voorts 
geldt dat de lokaal bevoegde autoriteiten in beginsel de zaken 
moeten afhandelen met de lokaal bevoegde autoriteiten in de 
andere Noordse staat. Aileen als bepaalde soorten informatie 
beter centraal kunnen worden uitgewisseld, indien gegevens 
ontbreken of onzekerheid bestaat over de vraag of lets in een 
andere Noordse staat wel mogelijk is, worden de centrale 
diensten ingeschakeld. 

Een voorbeeld van dergelijke centrale diensten bieden de 
politie-eenheden voor fiscale en economische criminaliteit in 
Denemarken" en Noorwegen. 9  Deze eenheden hebben eigen 
gespecialiseerde politiemensen en aanklagers die zaken van 
lokaal bevoegde autoriteiten kunnen overnemen of deze 
bijstaan. Deze eenheden wisselen met de collegae in andere 
Noordse staten direct informatie uit en hebben ook hun eigen 
internationale afdelingen. 

8 Voor Denemarken: Statsadvokaturen for saerlig okonomisk kdminalitet (SOK). 
9 Voor Noorwegen: Den sentrale enhet for etterforskning og patale av ekonomisk krimi-

nalitet og majokriminalitet (Okokrim). 
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Overdracht van strafvervolging 
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Formeel geldt tussen de Noordse staten het Europees verdrag 
inzake de overdracht van strafvervolging voor de staten die 
partij zijn bij dit verdrag. In de praktijk is dit verdrag voor de 
Noordse staten onderling echter niet van belang. Overdracht 
van strafvervolging vindt plaats op basis van een samenwer-
kingovereenkomst tussen de hoogste aanklagers van de 
Noordse staten, de Samenwerkingsovereenkomst inzake 
rechtsvervolging in een andere Noordse staat dan waar het 
strafbaar feit is gepleegd. 1°  

De titel geeft de strekking goed weer, want het uitgangspunt 
van de Noordse samenwerking is dat strafbare feiten berecht 
worden in het land waar ze worden gepleegd. De overeen-
komst is een toonbeeld van eenvoud en overdracht en 
overname van strafvervolging horen tussen de Noordse staten 
onderling tot de praktijk van alledag. 

De samenwerkingovereenkomst omvat slechts acht para-
grafen. De paragrafen 1-3 geven aan welke gevallen voor over-
dracht in aanmerking komen. Het betreft bij voorbeeld 
gevallen waarin de verdachte in een andere Noordse staat 
woont en in die staat al een zaak tegen hem loopt of gevallen 
waarin gebruik van het instrument uitlevering gezien de 
belangen van de rechtshandhaving of die van de verdachte 
disproportioneel, onmogelijk of onwenselijk is. 

De paragrafen 3 - 4 geven aan wat een verzoek tot overname 
van strafvervolging moet bevatten en in welke taal het verzoek 
gesteld mag zijn. Vrijwel alle gegevens die nodig zijn staan in 
een voorlopige telastelegging en de meeste Noordse staten 
kunnen het verzoek in hun eigen taal stellen. 

Paragraaf 5 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt 
welke autoriteit bevoegd is tot het doen van verzoeken tot 
overname van strafvervolging en aan welke autoriteit het 
verzoek gericht moet worden. Deze autoriteit verschilt van 
land tot land omdat politie en openbaar ministerie in Zweden 
en Finland geheel anders georganiseerd zijn dan in 
Denemarken, Noorwegen en llsland. 

De paragrafen 6-8 geven regels van wellevendheid en 

10 In het Noors: Samarbeidsavtale om rettsforfolgning i annet nordisk land enn der den 
straffbare handling er begAtt 
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Overdracht van tenuitvoerlegging 
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conflictregels. Zo schrijft paragraaf 6 voor dat de toepassing 
van dwangmiddelen aan de aangezochte staat gemeld moet 
worden en dat de autoriteiten in de aangezochte staat zo 
spoedig mogelijk moeten laten weten of aan het verzoek tot 
overname gevolg gegeven wordt. De aangezochte staat heeft 
de mogelijkheid de verzoekende staat uitdrukkelijk te vragen 
de zaak alsnog te seponeren. Dit is een conflictregel voor 
zaken tussen landen met het opportuniteitsbeginsel en 
landen met het legaliteitsbeginsel. 

Paragraaf 7 bepaalt dat een Noordse staat die van zins is 
strafbare feiten te vervolgen die op het grondgebied van een 
andere Noordse staat gepleegd zijn de bevoegde autoriteiten 
in die staat moet informeren. 

Paragraaf 8 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt 
dat de autoriteiten van de betrokken staten praktische 
problemen bij de uitvoering van de overeenkomst in 
onderling overleg moeten oplossen. Dit is geen vrome wens of 
loze kreet. Als een lokale aanklager in Noorwegen merkt dat 
bij voorbeeld de Zweedse politie zonder te overleggen 
optreedt, geen antwoord geeft op Noorse verzoeken tot 
overleg of niet doet wat afgesproken is, kan hij zich zonder 
meer tot het hoofd van de Zweedse politic of tot de Zweedse 
procureur-generaal wenden om te vragen of zij de Zweedse 
politie erop kunnen wijzen dat men zich fatsoenlijk heeft te 
gedragen. De telefoon- en faxnummers zijn in de eerder 
vermelde samenwerkingsovereenkomst tussen de politie-
autoriteiten van de Noordse staten te vinden. 

De overdracht van de tenuitvoerlegging tussen de Noordse 
staten is op dezelfde wijze als de uitlevering geregeld door 
middel van eenvormige wetten. Deze kwamen eveneens begin 
jaren zestig tot stand en vervingen een eerder verdrag uit 
1948. Volgens de eenvormige wetten kan tenuitvoerlegging 
van verbeurdverklaring, onttrekking aan het verkeer, 
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, alsmede 
tenuitvoerlegging van geldboeten, vrijheidsstraffen en 
toezicht op voorwaardelijk veroordeelden en voorwaardelijk 
invrijheidgestelden worden overgedragen. 

Voor de overdracht van vrijheidsstraffen krachtens de 
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eenvormige wetten geldt het systeem van de directe tenuit-
voerlegging. De overname geschiedt administratief van het 
gevangeniswezen van de ene staat aan het gevangeniswezen 
van de andere staat. Het systeem is uitermate eenvoudig en 
overname van tenuitvoerlegging is zozeer dagelijkse praktijk 
dat niet eens wordt bijgehouden hoe vaak het gebeurt. 

Niettemin is de directe tenuitvoerlegging niet altijd als 
gelukkig ervaren omdat er aanzienlijke verschillen in 
strafmaat zijn tussen de Noordse staten. Deze verschillen zijn 
in het kader van de Noordse raad, zowel in het algemeen als 
voor bepaalde delicten diepgaand onderzocht. Toen bleek dat 
harmonisatie niet haalbaar was, zijn voor de verschillen in 
strafmaat pragmatische oplossingen gevonden. 

Een voorbeeld daarvan biedt de bestraffing van strafbare 
feiten met betrekking tot cannabis. Als men in Denemarken 
een Noor aantreft, die in het bezit is van een hoeveelheid 
cannabis, wordt de strafvervolging aan Noorwegen overge-
laten als de Noor in Noorwegen woont. In Denemarken ligt 
men niet wakker van het feit dat de straf in Noorwegen wat 
hoger kan uitvallen en de Noorse rechter moet op grond van 
een uitspraak van de Noorse Hoge Raad bij de strafoplegging 
rekening houden met de lagere Deense strafmaat. Zo ook bij 
overdracht van tenuitvoerlegging: indien een Deen in 
Noorwegen wegens softdrugsdelicten wordt veroordeeld en 
de tenuitvoerlegging wordt aan Denemarken overgedragen, 
dan wordt de straf formeel in Denemarken direct tenuitvoer-
gelegd, maar als de strafmaat al te zeer afwijkt van de Deense, 
wordt bij het Deense gevangeniswezen de gratiedatum alvast 
op de kalender aangetekend. De Noorse autoriteiten weten dit 
en kunnen daar mee leven. 

De meerwaarde van de Noordse samenwerking 

De Noordse samenwerking is als alle strafrecht aan tijd en 
plaats gebonden en kan niet onbezien naar een groter 
Europees verband worden overgezet. Een aantal beginselen 
en uitgangspunten lijken echter ook voor ons aantrekkelijk. 

Er is een vaste en betrekkelijk informele overlegstructuur en 
er is een verdelingsmechanisme dat het bevoegde land en de 
bevoegde autoriteit aanwijst zodat positieve j urisdictiecon-
flicten worden vermeden. Daarmee vermijdt men ook de 
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contraproductieve en potentieel bedreigende inmenging in 
de strafrechtspleging van een ander land. Een voorwaarde 
voor het functioneren van dit mechanisme is dat verschillen 
in intensiteit van strafrechtelijke repressie geaccepteerd 
word en. 

De regelingen voor de afzonderlijke instrumenten van inter-
nationaal strafrecht zijn eenvoudig en daardoor praktisch 
hanteerbaar, bruikbaar en — vooral — snel. Uitwisseling van 
informatie is eenvoudig en duidelijk genormeerd en daardoor 
in Noords verband politiek onomstreden. 

De Noordse regelingen werken voor een groot deel al meer 
dan dertig jaar, maar ze werken niet zomaar. De belangrijkste 
voorwaarde is wederzijds respect en vertrouwen. Ook tussen 
de Noordse staten is dat geen vanzelfsprekendheid. Anders 
dan bij het Nederlandse 'vertrouwensbeginsel' gaat het 
tussen de Noordse staten niet om een aan voornamelijk 
formeel-juridische criteria gekoppelde constructie maar om 
concreet vertrouwen dat gevoed wordt door kennis en 
ervaring. Er is geen volkenrechtelijke verplichting, welke 
dwingt tot rechtshulp die zich niet verdraagt met nationale 
normen en waarden. De kennis van elkaars rechtsstelsel en 
strafrechtelijke cultuur groeit door de samenwerking maar 
wordt ook actief bevorderd. Voorspelbaarheid is een belang-
rijke factor bij de opbouw van het vertrouwen. 

De Noordse samenwerking biedt, kortom, een voorbeeld 
van intensieve strafrechtelijke samenwerking zonder 
gedwongen uniformering en supranationale organen. De 
politiele samenwerking is ingebed in een samenhangend en 
goed functionerend systeem van internationale rechtshulp in 
strafzaken. 

Intensieve strafrechtelijke samenwerking is maatschap-
pelijk en politiek volledig geaccepteerd, maar onder de stil-
zwijgende voorwaarde, dat politie en justitie in de Noordse 
buurstaten wel anders maar niet minder betrouwbaar en 
fatsoenlijk mogen zijn. De ervaring met de Noordse samen-
werking betekent overigens ook, dat een centralistisch model 
compleet met een Europese politie in Noord-Europa politiek 
niet te slijten valt. 
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Zou een samenwerking, zoals die tussen de Scandinavische 
landen bestaat, ook in de EU kans van slagen hebben? Dat 
lijkt ons we!. Sterker: wij geloven dat dit het enige model is 
dat een echte, succesvolle politiele en justitiele samenwerking 
in de Unie tot stand kan brengen. 

Om te beginnen past deze vorm van samenwerking geheel 
in de structuur, zoals neergelegd in het Verdrag van 
Maastricht. Dat is geen federale of communautaire structuur, 
maar een die mikt op intergouvernementele samenwerking. 
En daarom gaat het bij uitstek in het Scandinavische model. 
Europol kan rustig blijven bestaan. Er is immers geen enkel 
bezwaar tegen een centraal informatiepunt te hebben. Zo 
weet men wat speelt en kan men vervolgens direct de 
betrokken nationale opsporings- en vervolgingsorganen 
benaderen. 

Deze wijze van samenwerking heeft ook psychologische 
voordelen. Om te beginnen: van dit soort samenwerking gaat 
geen enkele bedreiging voor de nationale strafrechtspleging 
uit. Het vereist immers niet, dat er (stukjes) souvereiniteit 
worden opgegeven. Verder doet het recht aan het do-ut-des-
gegeven, dat bij de grensoverschrijdende samenwerking 
tussen politie en justitie nogal opgeld doet. Men verstrekt 
geen gegevens aan een grote, naamloze computer, maar 
onderhoudt contacten op basisniveau met buitenlandse 
colegae, die een naam hebben, wier problemen herkenbaar 
zijn, die men helpt en door wie men geholpen wordt. Zo kan 
die samenwerking stukje bij beetje, ook gelet op de behoeften 
van de praktijk, worden ontwikkeld en uitgebouwd. Ook 
tussen de Scandinavische landen is die samenwerking aldus 
uitgegroeid tot wat het heden ten dage is. Daarbij kan men 
met het ene land verder gaan dan met het andere, al naar 
gelang van de behoeften en de vertrouwensrelatie. Het is geen 
geheim, dat sommige landen aarzelend tegenover een gege-
vensuitwisseling staan waarin alle EU-landen kunnen partici-
peren. Niet alle landen worden immers in gelijke mate 
vertrouwd. En met alle landen is ook niet dezelfde intensiteit 
van samenwerking nodig. Wij hebben minder met bij voor-
beeld Portugal dan met Duitsland te doen. En ten slotte heeft 
die samenwerking grote politieke voordelen. Er zijn, afgezien 
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van de Europese Commissie en de Duitse Bondsregering, 
nauwelijks landen, die de samenwerking volgens een pira-
midaal model op federale of communautaire grondslag willen 
opzetten. En ook in Duitsland staat de Bondsregering alleen. 
De deelstaten, die het gezag hebben over de politie en het 
0.M., voelen niets voor — grof gezegd — nog een 
Bundeskriminalamt. 

Een keuze voor het Scandinavische model is, kortom, niet 
alleen conform de structuur van het Verdrag van Maastricht, 
maar zal ook veel weerstand tegen Europese samenwerking 
wegnemen en geeft, mede op die gronden, de beste kansen 
om binnen de EU in de strafrechtspleging op te trekken. 
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Perhaps man only likes that edifice from a distance and not at 
all at close range, perhaps he only likes to build it and does not 
want to live in it. (Dostoyewski, 1864) 

In 1990 zinderde Europa van hooggespannen internationale 
verwachtingen: de Muur was juist gevallen, het 
Schengenverdrag werd getekend en men rekende op de 
spoedige voltooiing van de interne markt. In datzelfde jaar 
verscheen van mijn hand een artikel met de titel 'Het 
naderend einde van het soevereine strafrecht: een tendens in 
het zicht van 1992'. Ik signaleerde de toenemende invloed van 
het communautaire recht op het strafrecht, maar niet met 
blijdschap. Toenemende regelgeving en toenemende 
bevoegdheden van de centrale EG-organen - kortweg: centra-
lisering - leidt niet alleen tot bureaucratisering en uitbreiding 
van controle, maar ook tot vermindering van de nationale 
beslissingsruimte en van de politieke participatie van de 
burgers, zo voorspelde ik. 

Het is vijf jaar later en de euforie van weleer lijkt te tanen. 
De Russische maffia stemt tot zorgen en de meest geavan-
ceerde westerse misdadigers weten inmiddels de weg te 
vinden om hun geld via Oostblokbanken te witten. Het 
Schengenverdrag staat nog steeds op het punt in werking te 
treden, zij het dat in Frankrijk nu politieke bezwaren tegen 
invoering zijn gerezen die onder meer te maken hebben met 
het Nederlandse drugsbeleid (TK 1994-95, 19326, 95). De 
interne markt staat onder spanning door de uitbreiding met 
nieuwe lidstaten terwijl deze gepaard gaat met een steeds 
duidelijker gebrek aan interesse - om niet te spreken open-
lijke aflceer - van de bevolking in de (al dan niet nieuwe) 
lidstaten. Nederlandse vissers klagen steen en been over de 
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toenemende controle- en handhavingsacties ten behoeve van 
de communautaire rechtsorde. 

Dit alles neemt niet weg dat er internationaal gezien met 
het oog op de politiele en justitiele samenwerking ook positief 
te duiden ontwikkelingen plaatsvinden. Er worden wereldwijd 
stappen gezet om de georganiseerde misdaad (onder meer via 
anti-witwasverdragen) de voet dwars te zetten. De technische 
problemen van het Schengen Informatie Systeem zijn ten 
langen leste opgelost en bovendien kunnen politie en douane 
ook zonder het SIS wel internationale gegevens uitwisselen. 
Het Unieverdrag van Maastricht maakte het onder meer 
mogelijk Europol op te richten, welke instantie sedert februari 
1994 kantoor houdt te Den Haag. 

De Nederlandse strafrechtspleging kan niet meer geanaly-
seerd en begrepen worden als een autonoom en gersoleerd 
systeem. Wij zijn bereid rekening te houden met buitenlandse 
tendensen en buitenlandse wensen. Swart (1994) zegt terecht 
dat het een vertekening van de werkelijkheid zou zijn ' om te 
veronderstellen dat het boze buitenland ons in dit opzicht 
voortdurend zaken opdringt die we zelf niet willen'. 
Nederland staat immers ook bloot aan tegenovergestelde 
invloeden, zoals via het Europese Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM); en bij voorbeeld de discussies rond het 
Nederlandse drugsbeleid tonen aan dat beinvloeding niet een 
proces is dat maar een richting kent. 

Meer toegespitst op Europa worden wij geconfronteerd met 
het dwingend karakter van de gemeenschappelijke rechtsorde, 
waarop de plicht tot tenuitvoerlegging en rechtshandhaving is 
gebaseerd (Vervaele, 1994; Van der Landen, 1994). We dienen 
daarbij echter te beseffen dat zowel de wetgevende als de uit-
voerende macht in de EG en in de Unie deels bij de Commissie 
ligt, deels bij de Raad en deels (en dat geldt wat de handhaving 
betreft juist in belangrijke mate) bij de lidstaten zelf. Ook als 
we even afzien van de (machtspolitiek minimale) betekenis 
van het Europese Parlement, dan kunnen we vanwege de rol 
van de Raad en die van de lidstaten niet volhouden dat — om 
Swan te parafraseren — de boze Gemeenschap Nederland 
steeds zaken opdringt waar de Nederlandse autoriteiten geen 
medeverantwoordelijkheid voor dragen. 

De euforie is over, maar de institutionele ontwikkelingen 
gaan door en daar zijn we zelf bij, ook als het gaat om contro- 
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lerende en repressieve aspecten van het Europese politieke 
bestel. Het is van groot belang dat we voorkomen een paleis 
te bouwen - zoals dat waarvan Dostoyevski sprak - waarvan 
we wel op afstand kunnen genieten maar waarin we uitein-
delijk niet willen wonen. Vervaele, bepaald geen anti-euro-
peaan, concludeert in zijn oratie van begin 1994 dat de recht-
statelijkheid van de gemeenschappelijke rechtsorde 
onvoldoende is gewaarborgd. 

Hoe ook, om dat gewichtige probleem aan te vatten zullen 
wetgevende en/of andere institutionele veranderingen tot 
stand moeten komen, die Nederland niet alleen kan 
afdwingen. Als we de blik op de politiesamenwerking werpen, 
rijzen dezelfde vragen: hoe staat het met de rechtstatelijkheid 
en hoe houden wij de ontwikkelingen in de greep? In 
Nederland twijfelen slechts weinigen aan het belang van een 
structurele versterking van Europa niet alleen met het oog op 
de rechtsbescherming tegen, maar ook met het oog op de 
democratische legitimatie van het Unie-optreden. Er wordt 
gepleit voor een sterkere rol voor het Hof van Justitie en/of 
voor een grotere betekenis van het Europese Parlement. 

Dit vertrouwen in instituties is een logische reactie van een 
klein land dat niet alleen zijn internationale handel, maar ook 
zijn onafhankelijkheid ten opzichte van omringende landen 
wil bewaren, waar het is gelegen in het hart van de 'span-
ningsvolle driehoek van Duitsland, Frankrijk en Groot-
Brittannie' (Scheffer, 1992). Maar institutionele versterking 
van de Unie kan leiden tot een geringere nationale auto-
nomie; het impliceert dat welhaast. Indien bij voorbeeld het 
Hof van Justitie een sterke rol ten overstaan van Europol 
krijgt, is te voorspellen dat die politiedienst meer als eenheid 
zal worden erkend; dat bijgevolg de daar werkzame liaison-
officers zich in discussies met de dagelijkse leiding van 
Europol minder kunnen beroepen op nationale verplich-
tingen, terwip zij zich omgekeerd in hun verhouding tot hun 
nationale autoriteiten meer beroepen op 'Europol-beleids-
lijnen'; en dat als gevolg daarvan Europol zich steeds gemak-
kelijker zal onttrekken aan nationale controle. Wat begint als 
rechtsbeschermende maatregel, krijgt aldus het effect - een 
instrumentele betekenis zonder dat eenduidig is vast te 
stellen wie het instrument hanteert - dat uiteindelijk minder 
greep op die politiedienst bestaat. 
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In dit artikel wil ik bezien, of er zoals ik vijf jaar geleden 
voorspelde, een Europese institutionele versterking heeft 
plaatsgevonden op het vlak van het strafrecht. lk zal eerst de 
relatie tussen de EG en het materiele strafrecht behandelen, 
alsmede het handhavingsnetwerk voor het gemeenschaps-
recht. Het gaat daarbij om dat gedeelte van het communau-
taire recht, dat nu wordt aangeduid als de eerste pijler van de 
Unie. Bij voorbeeld in verband met fraude tegen het EG-
budget, grensoverschrijdende milieufraude, en visserijfraude 
is de betekenis van Europese materiele normen en handha-
vingsnormen van buitengewoon gewicht voor de Nederlandse 
justitie en politie. 

Maar deze terreinen vormen (alleen al om kwantitatieve 
redenen) een uithoek van het strafrecht. Ik zal daarom 
vervolgens de betekenis van de Europese Unie voor het 
'gewone' strafrecht schetsen. In de zogenaamde derde pijler 
van de Europese Unie is een groot aantal samenwerkingsver-
banden uit de periode voor het Verdrag van Maastricht geIn-
tegreerd, welke betrekking hebben op het strafrecht (de 
tweede pijler van de Unie betreft het gemeenschappelijke 
buitenlandse en veiligheidsbeleid). In het bijzonder zal ik 
ingaan op het felt dat de vroegere Trevi-samenwerking 
inmiddels is vervangen door de vergaderingen van de Raad 
van Ministers van justitie en binnenlandse zaken van de Unie. 
In dat verband worden ook de gecompliceerde besprekingen 
over Europol gevoerd. Daarbij draait de discussie vooral over 
de vraag of Europol een samenwerkingsverband moet blijven 
of een Unie-orgaan moet worden: in het jargon spreekt men 
dan van horizontale respectievelijk verticale samenwerking. 
Daarbij spelen opvattingen over de vraag of Europol een 
informatieverwerkende eenheid moet zijn, of dat het execu-
tieve bevoegdheden moet krijgen een belangrijke rol. 

De EG en het materiele strafrecht 

De Europese wetgeving, de jurisprudentie en de doctrine 
gingen er steeds vanuit dat de communautaire rechtsorde 
geen strafrecht bevat. Dat is met het Verdrag van Maastricht 
niet veranderd: strafrechtelijke handhaving van de commu-
nautaire rechtsorde wordt gezien als een nationale verant-
woordelijkheid. Daarop bestaat wellicht een uitzondering: 
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art. 209a Verdrag van Maastricht verplicht de lidstaten ter 
bestrijding van fraude waardoor de financiele belangen van 
de Gemeenschap worden geschaad, dezelfde maatregelen te 
nemen als die welke zij treffen ter bestrijding van fraude 
waardoor hun eigen financiele belangen worden gescha ad.' 
Voor zover fraude tegen de nationale kas strafrechtelijk wordt 
aangepakt, legt het EG-recht dus een assimilatieplicht op. 

Waarom zouden de normen en waarden die de achtergrond 
vormen van het straf- en strafprocesrecht niet op Europees 
niveau kunnen worden geformuleerd? Een formeel beroep op 
nationale soevereiniteit kan immers niet meer overtuigen in 
een tijd waarin de mensenrechten zich niet belemmerd 
hoeven te weten door staatsgrenzen en waarin het volken-
recht terecht inbreuk maakt op de soevereiniteit door inter-
venties toe te staan in Haiti en Joegoslavie (zie ook Oreja, 
1988; Van Gunsteren, 1991). Een Europees strafprocesrecht 
zou bovendien zo kunnen worden ingericht dat het proce-
dureel aan alle vereisten voldoet. Daar zit het hem niet in. 

Kernprobleem bij een Europees strafrecht betreft de 
substantieve (inhoudelijke) regels. Deze kunnen hooguit 
betreklcing hebben op onderwerpen die zo technisch zijn dat 
slechts relatief kleine belangengroepen er iets van merken, en 
anders verwateren ze tot gemeenplaatsen waar de politiek 
oordelende burgers in hun specifieke context geen algemeen 
oordeel over kunnen geven of waarvan de inhoud niet door 
hen wordt gedragen. Een rechtspolitieke cultuur bestaat in 
tradities die een zekere normatieve waarde hebben gekregen: 
ten onzent het sociale vangnet, het weinig repressieve straf-
rechtelijk beleid, de liberale zedelijkheidswetgeving - en 
minder positief kunnen we sedert de jaren dertig zelfs 
spreken van een traditie van ongastvrijheid jegens vluchte-
lingen. 

Die cultuur met zijn goede en slechte kanten wil ik niet 
kwijt, ook al besef ik dat culturele identiteiten van mensen en 
landen door de uitdrukkelijke of impliciete dialoog met 
anderen kunnen groeien en veranderen (Taylor, 1994, pp. 
34-35). Naarmate er zoals in Europa meer culturen op elkaar 
betrokken raken, wordt het belangrijker dat die culturen 

1 Eind 1994 opener in Nederland 104 justitiele onderzoeken met betrekking tot EG-
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elkaar niet alleen gelijkelijk respecteren in de zin dat er van 
bepaalde beginselen wordt uitgegaan die overal gelijkelijk 
gelden, maar dat die culturen elkaars soms onnavoelbare 
afwijkende cultuurvormen ook respecteren. Dat betekent niet 
dat alle facetten van die culturen evenveel waard zijn. Europa 
zou ons kunnen leren wat gastvrijer te worden (al doet het dat 
niet), maar er is geen enkele reden om onze strafrechtelijke 
normen zo aan te passen dat we harmoniseren met de lerse 
zedelijkheidswetgeving en de Franse cellen. 

Juist het strafrecht is een cultuuruiting: het gaat over 
waarden en normen. Het EG-recht kent inmiddels evenwel 
talrijke normen waaraan de lidstaten zich hebben te houden. 
Guldenmund noemde in 1992 al 64 aan de Wet op de 
Economische Delikten gerelateerde wetten, 15 fiscale wetten 
en 39 andere bijzondere wetten waarin de positieve door-
werking van EG-regels op strafbepalingen blijkt. Wel moet 
worden erkend, dat het doorgaans niet gaat om regels die de 
Nederlandse cultuur geweld aandoen. Het gaat bij de beoor-
deling van de mate waarin de Gemeenschap inbreuk maakt 
op de nationale rechtscultuur evenwel niet alleen om de 
normstelling. Ook de normhandhaving, waartoe de lidstaten 
op grond van art. 5 EG-verdrag gehouden zijn, is een cultuur-
verschijnsel. Volgens het Hof van Justitie zijn de lidstaten 
verplicht tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk 
op te treden tegen overtredingen tegen het gemeenschaps-
recht onder gelijke materiele en formele voorwaarden (en 
even energiek) als tegen vergelijkbare en even ernstige over-
tredingen van het nationale recht (Hvl 21.9.1989, fur. 1989: 
2965, Griekse mais). 

Deze (dus niet alleen in verband met de financiele gemeen-
schapsbelangen geldende) assimilatieplicht respecteert het 
verschil in handhavingscultuur en doet niet af aan het felt dat 
er grote verschillen kunnen ontstaan en ook daadwerkelijk 
bestaan tussen de wettelijke regimes (waarnaar in opdracht 
van de Commissie in 1993 onderzoek is gedaan door onder 
meer Delmas-Marty). De norm zelf wordt dan wel centraal 
vastgesteld, maar ten aanzien van de handhaving ervan 
hebben de lidstaten vrijheid. 
Door die vrijheid dreigt de handhaving echter minder 
effectief te zijn dan gewenst. Het is in dat licht begrijpelijk dat 
de EG-instellingen geneigd zijn een bepaald handhavings- 
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regime te willen afdwingen door op sommige deelterreinen te 
streven naar harmonisatie. 

In het licht van de zojuist geschetste cultuuroverwegingen 
beseffen we niet alleen, maar hechten we er ook aan, dat 
harmonisatie een rechtspolitieke keuze is, die niet zo 
dwingend is voorgeschreven als de verplichting tot assimi-
latie. Gelijkheid tussen de lidstaten is juridisch minder 
belangrijk dan gelijkheid binnen de lidstaten! Maar aan deze 
wenselijke (zij het niet altijd efficiente) toestand, dreigt een 
eind te komen, nu het Hof van Justitie de bevoegdheid van de 
Gemeenschap heeft erkend om in het kader van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid bestuurssancties voor te 
schrijven aan de lidstaten (HvJ 27.10.1992, C-240/90, 
Duitsland v. Eur. Cie; zie Bleeker, 1993). Dat betekent dat 
harmonisatie — niet alleen van de inhoud van de norm, maar 
ook van de sanctie — kan worden afgedwongen door in het 
secundaire EG-recht (zoals neergelegd in verordeningen en 
richtlijnen) administratieve sancties op te nemen die dan 
door de lidstaten moeten worden tenuitvoergelegd. Overigens 
bestonden dergelijke sancties al langer, bij voorbeeld in de 
vorm van uitsluiting van verdere subsidies bij gebleken 
onjuiste informatievoorziening. 

Op dit moment kan het er voor gehouden worden dat straf-
rechtelijke harmonisatie (nog) niet kan worden afgedwongen: 
het gemeenschapsrecht kan namelijk niet tot strafbaarstelling 
of strafrechtelijke handhaving door de lidstaten verplichten. 
Wel zijn er enkele bronnen van secundair EG-recht die straf-
rechtelijk optreden suggereren: zo worden de lidstaten 
verplicht `passende maatregelen en met name sancties op te 
nemen' in verband met het witwassen (art. 9 Ri 91/308 Pb L 
166) en sancties die `zwaar genoeg' of `voldoende' zijn in 
verband met narcotica-precursoren (bij voorbeeld de grond-
stoffen voor de bereiding van XTC) en wapenhandel (respec-
tievelijk 8 Vo 3677/90, Pb L 357 en art. 16 Ri 91/477 Pb L 256). 

We zien daarmee tegelijk dat de Gemeenschap zich begeeft 
op terrein dat traditioneel tot het strafrecht wordt gerekend. 
Uiteraard kunnen we het witwassen van geld opvatten als een 
materie die het vrije kapitaalverkeer raakt en de drugs en 
wapens hebben jets van doen met het vrije verkeer van 
goederen, maar ik ben geneigd in deze regelgeving al een 
voorschot op een grotere strafrechtelijke orientatie van de 



Justitlele werkenningen, jug. 21 , nr. 1,1995 44 

Unie te zien. Maar deze zal stap voor stap bevochten moeten 
worden door de Gemeenschapsorganen. Zo wil zelfs 
Nederland de fraudebestrijdingsinspanningen niet koppelen 
aan die van andere lidstaten (TK 1993-94, 17050, 189). En ons 
land heeft ook in verband met de EG-fraude met nadruk 
gesteld zich te zullen verzetten tegen principiele inbreuken 
op het eigen straf- en strafprocesrecht: zo zullen bijzondere 
strafminima niet worden geaccepteerd, evenmin als een 
gedwongen afstand van het opportuniteitsbeginsel bij de 
vervolging (TK 1992-93, 17050, 181:9). 

loch had Nederland eerder niet willen uitsluiten dat de 
lidstaten hi] communautaire regeling worden verplicht tot het 
voorzien in strafrechtelijke sancties ten aanzien van normen 
die tot het domein van het gemeenschapsrecht behoren (TK 
1991-92, 22300 VI, 39: 7) en was het later 'genteresseerd in 
een discussie over de mogelijkheden tot onderlinge 
afstemming van materieel-rechtelijke elementen van bepa-
lingen aan de hand waarvan in de lidstaten fraude ten nadele 
van de financiele middelen van de gemeenschap wordt 
bestreden' (TK 1993-94, 23651, 1: 17). 

Inmiddels circuleert er op initiatief van de Commissie een 
ontwerpverdrag dat de strafrechtelijke aanpak van EG-fraude 
in de lidstaten beoogt te harmoniseren (Van der Lande). Dat 
aldus de weg van een (intergouvernementeel te sluiten) 
verdrag wordt gekozen onderstreept mijns inziens dat het 
gemeenschapsrecht een strafrechtelijke harmonisatie niet 
kan afdwingen. 

Wel zal eenzijdig afgedwongen harmonisatie van de repres-
sieve wetgeving in de lidstaten betrekking kunnen hebben op 
de administratiefrechtelijke sanctionering (zie ook 
Widdershoven, 1993; Stessens, 1994). Eerste stappen van de 
Gemeenschapsorganen in die richting zijn inmiddels gezet 
onder meer op het vlak van de visserij en dat van de steun-
maatregelen. Art. 31 Vo 2847/93 Pb L 261 (visserij) eist 
uitdrukkelijk dat passende maatregelen worden getroffen, 
daaronder begrepen de inleiding, overeenkomstig de 
nationale wetgeving, van een administratieve of strafrechte-
lijke actie tegen de verantwoordelijke natuurlijke of rechts-
persoon. Die actie moet er voor kunnen zorgen dat verdere 
overtredingen van hetzelfde type effectief worden ontraden. 
De verordening noemt vervolgens boetes en enkele andere 
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sanctiemodaliteiten (inbeslagneming, conservatoir beslag, 
stillegging) die uit zo'n actie kunnen voortvloeien. 

In het voorstel voor een raadsverordening inzake controles 
en sancties in het kader van het gemeenschappelijk 
landbouw- en visserijbeleid (Corn (90) 126, Pb 1990 C 137; 
COM (91) 378, Pb 1991, C 294) worden onder meer als 
sancties genoemd de verplichting om een hoger bedrag dan 
het ten onrechte ontvangen bedrag te betalen, volledige 
uitsluiting van een bij communautaire regeling toegekend 
voordeel, zelfs als slechts een gedeelte van het voordeel ten 
onrechte is ontvangen en de weigering of intrekking van het 
voordeel voor een langere periode, als uit de feiten blijkt dat 
de begunstigde niet betrouwbaar (?!) is. Die sancties moeten 
door de lidstaten worden opgelegd in geval aan een markt-
deelnemer voordeel ten onrechte is toegekend, of als deze 
deelnemer een in de voorschriften vastgestelde verplichting 
niet is nagekomen dan wel de uitvoering van de controles 
belemmerde. De inbreuk moet opzettelijk zijn begaan of aan 
nalatigheid zijn toe te schrijven. 

Terecht hebben Hartmann en Van Russen Groen (1994) 
gezegd dat het jets weg heeft van een Etikettenschwindel om 
de Nederlandse ontwikkeling van het strafrecht naar wat zij 
het bestuursstrafrecht noemen als decriminalisering te beti-
telen. Dat herinnert ons eraan dat we niet moeten denken dat 
de EG de Nederlandse strafrechtelijke orde buiten schot laat, 
als zij `slechts' verplicht tot het opleggen van administratief-
rechtelijke sancties. Nog duidelijker wordt dit als zou worden 
gekozen voor een andere ('meer verticale') weg, als de 
gemeenschapsorganen zelf sanctionerend gaan optreden. 
Communautaire strafrechtelijke sancties die rechtstreeks in 
communautaire voorschriften worden neergelegd en 
krachtens deze kunnen worden opgelegd door gemeen-
schapsorganen zijn er niet. 

Wel kent het EG-recht enige administratieve sancties die 
door gemeenschapsorganen kunnen worden opgelegd (artt. 
87 en 108A EG-verdrag). Ik heb al eerder geschreven dat ik 
ongelukkig ben met door Europese organen op te leggen 
bestuursboeten: anders dan in Nederland gaat het daarbij 
niet om een alternatief voor strafrechtelijke boetes die het 
justitieel apparaat te zwaar belasten en bovendien is bij voor-
beeld in de sfeer van de landbouwsubsidies de Commissie 



.105111181e verkennIngen, Jig. 21, or. 1, 1995 

tegelijk te beschouwen als slachtoffer, wetgever en hand-
haver. Niettegenstaande het felt dat art. 6 EVRM hoge 
bestuurlijke boetes niet verhindert (EHRM 24.2.1994, NI 1994, 
496- Bendenoun), meen ik daarom toch dater op zijn minst 
op rechtspolitieke grond een vraagteken kan worden geplaatst 
bij het opleggen van dergelijke boetes door de Europese 
bestuurders, zeker in gevallen waarin de kring van norm-
adressaten niet bestaat uit multinationale ondernemingen. 

Handhavingsnetwerk voor het Gemeenschapsrecht 

46 

Omdat de Commissie verantwoordelijk is voor het realiseren 
van het gemeenschapsbudget (art. 205 /205bis EG) is zij ook 
verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van fraude. 
Tot aan het eind van de jaren tachtig had de Commissie 
slechts de bevoegdheid om de nationale diensten te contro-
leren. Dat gebeurde om de declaraties en rekeningen van de 
lidstaten te certificeren. Vanaf 1989 doken in de secundaire 
gemeenschapsregelgeving steeds meer bevoegdheden voor de 
Commissie op om de door de lidstaten verstrekte informatie 
ook te verifieren. EG-ambtenaren kregen daardoor de 
bevoegdheid om in het kader van bepaalde onderzoeken 
papieren en fysieke controles in bedrijven uit te voeren, mits 
de nationale autoriteiten daarover tevoren waren ingelicht. 
Ook Vervaele (1994, p.35) signaleert een tendens naar de 
verzelfstandiging van de communautaire controle, zonder 
voorafgaande kennisgeving met een uitbreiding van bevoegd-
heden. 

Overigens is de routine ontstaan om bij bezoeken nationale 
- Nederlandse - handhavingsambtenaren mee te nemen, al 
was het maar omdat de EG-ambtenaren niet de bevoegdheid 
hebben particulieren te verplichten mee te werken. Volgens 
art. 11 Vo 3508/92 Pb L355 (steunregelingen) en art. 30 Vo 
2847/93 (visserij) zullen Commissie-ambtenaren niet deel-
nemen aan huiszoekingen of aan een formeel strafverhoor, 
maar ze moeten wel toegang krijgen tot de aldus verk uregen 
informatie. De EG-ambtenaren zijn deels werlczaam bij afzon-
derlijke directoraten-generaal, maar er is inmiddels ook een 
coordinerende Unite de Coordination de la Lutte Anti-Fraude 
(Uclafl. 

De formele verantwoordelijkheid en de verificatiebe- 
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voegdheid van de Commissie doen weinig af aan het felt dat 
de lidstaten het meeste werk zelf doen. Daarbij wordt (al dan 
niet gestimuleerd door de Commissie) ook intergouverne-
menteel samengewerkt. Met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht is deze samenwerking op douane-
gebied - die al eerder tot wasdom was gekomen in de Groep 
wederzijdse bijstand 1992 (GAM 92) en de Groep wederzijdse 
bijstand (GAM) - ondergebracht in de derde pijler van de 
Unie, waarop ik dadelijk terugkom. Er wordt nu voortvarend 
gewerkt aan de Overeenkomst inzake het Douane Informatie 
Systeem (DIS). Dit bevat gegevensverzamelingen inzake 
douane en accijnzen, waarmee zeker met het oog op de grens-
overschrijdende georganiseerde criminaliteit (drugs, wapens, 
kunstroof) en al helemaal in verband met de EG-fraudebe-
strijding een gewichtig instrument voor misdaadanalyse 
wordt geboden. Ik ga hier nu maar niet in op de ietwat glib-
berige problematiek van de verhouding tussen administra-
tieve bijstand en strafrechtelijke kleine rechtshulp (Buruma, 
1994). 

Naast de douane(recherche) zijn vooral de Algemene 
Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, 
Natuurbehoud en Visserij en de Economische Controledienst 
(ECD) op Europa betrokken handhavingsinstanties. De AID 
houdt zich onder meer bezig met exportsubsidies op basis 
van de sectorale regelingen van het Garantiefonds en de ECD 
met importrestricties, quotaregulering en anti-dumpings-
heffingen. De informatie-uitwisseling met andere lidstaten 
was in het verleden vooral voor de AID soms problematisch, 
maar in de toekomst zal waarschijnlijk ook door diensten van 
het DIS gebruik gemaakt kunnen worden (TK 1992-93, 17050, 
181 en TK 1989-90, 21098, 10: 15). 

Ik acht het aannemelijk dat waar de verificatiebevoegd-
heden in de oorsprong zijn bedoeld als middel om de 
nationale autoriteiten te controleren, deze geleidelijk 
bijdragen aan het totstandkomen van een nieuw verticaal 
type bijzondere handhaving. De Commissie-ambtenaren 
worden immers geacht zeker in verband met EG-fraude de 
handhaving te coordineren (art. 209A, tweede lid EG-verdrag) 
en bovendien beschikken ze vaak over waardevolle kennis die 
de nationale handhavers niet hebben, bij voorbeeld over de 
buitenlandse afnemers van een bepaald bedrijf aan de hand 
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van wat buitenlandse diensten te weten zijn gekomen. 
Formeel is de Commissie dan wellicht louter een faciliterend 
bedrijf — en daarnaast zoals gezegd verificator van de 
nationale inspanningen — inhoudelijk kan de coordinerende 
taak sterk sturend worden. Een glimp daarvan zien we in het 
felt dat de Commissie werkt aan een plan om tipgevers van 
fraude voortaan te belonen. De vraag rijst naar de politieke 
controle op deze EG-ambtenaren: de Commissie is immers 
niet democratisch gelegitimeerd. Wellicht is uit beduchtheid 
voor een al te nadrukkelijke taak van Brussel het Nederlandse 
voorstel ingegeven om een eenheid op te richten die onafhan-
kelijk van de Commissie zal worden samengesteld uit 
nationale officials om ad hoc controles te verrichten (TK 
1992-93, 17050, 181: 14 en 18-20; TK 1993-94, 17050, 185: 8-9). 

Van Trevi naar JBZ-raad 

48 

De grootste betekenis voor het traditionele strafrecht van 
Europa is niet gelegen in de binnen de eerste pijler tot stand 
gekomen normen — zoals die op het vlak van EG-subsidies, 
milieu en visserij — maar in de justitiele samenwerking die de 
derde pijler van de Unie vormt. Het strafrecht is een zaak die 
door de eeuwen heen in beginsel werd geacht de soevereine 
staten aan te gaan. Weliswaar was de Nederlandse politie de 
laatste honderd jaar (dikwips mede geInspireerd door poli-
tieke motieven) in toenemende mate betrokken bij interna-
tionale politiesamenwerking, maar daartoe bestond lange tijd 
geen permanente basis: men maakte hooguit gebruik van een 
informatiedoorgeefluik als Interpol. In 1976 — in de hoogtij-
dagen van de bestrijding van de Rote Armee Fraktion en 
aanverwante organisaties — kwam onder de paraplu van de 
Raad van Europa zo'n basis tot stand: Trevi was de naam van 
een halfjaarlijks ministerieel overleg met een permanente 
staf. 

Aanvankelijk beoogde Trevi het optreden te uniformeren 
van (niet-specifiek politionele) anti-terreureenheden. Het was 
een novum dat een permanent internationaal samenwer-
kingsverband zich bezighield met binnenlandse veiligheid. 
Nadien werden de activiteiten geleidelijk aan uitgebreid met 
de analyse van gewapende overvallen, drugs- en wapen-
handel en nog later bleken ook voetbalvandalisme, verval- 
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singen en ontvoeringen in het halfjaarlijkse ministeriele 
overleg aan de orde te komen. 

In 1989 stelden de Trevi-ministers in Palma een actiepro-
gramma op waarin de oprichting van een European Drugs 
Intelligence Unit (EDIU) werd afgesproken. Met het Verdrag 
van Maastricht nam de Raad van ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken van de Unie (de JBZ-raad, of ook we! de 
JuBi-raad) de plaats van Trevi in. Sedert de inwerkingtreding 
van het Unie-verdrag op 1 november 1993 is daarmee niet 
langer de Raad van Europa, maar de Europese Unie de insti-
tutionele basis van politiesamenwerking. De JBZ-raad is een 
intergouvernementeel samenwerkingsverband en wordt inge-
kaderd door titel VI (art. K.1 e.v.) van het Verdrag van 
Maastricht waarmee gestreefd wordt de eerder sterk versnip-
perde samenwerking op diverse gebieden meer samenhang te 
laten vertonen. De JBZ-raad integreert daarom het oude Trevi 
met andere vormen van overleg zoals bij voorbeeld de 
douane-samenwerking en het Europees Comite inzake drugs-
bestrijding (CELAD). 

Juridisch interessant is het gegeven dat in de JBZ-raad niet 
alleen over uitlevering, diefstal van motorvoertuigen, politie-
samenwerking bij andere grootschalige evenementen dan 
voetbalwedstrijden en het hierna te bespreken Europol - om 
er slechts een paar te noemen - wordt vergaderd maar ook 
over de EG-fraude. Het pikante is dat dit juist een zaak is voor 
de eerste, communautaire pijler: art. 209A EG-verdrag laat 
daarover geen misverstand bestaan. Ten aanzien van maatre-
gelen op dit vlak hoeft dus geen unanimiteit te bestaan, 
hetgeen wel het geval is bij de andere JBZ-kwesties. Welk 
regime moet men nu volgen, bij de besprekingen over een 
overeenkomst voor het Douane Informatie Systeem of over 
een wetsvoorstel terzake van de bescherming van de finan-
ciele belangen van de EG? Wordt er dan vooral gelet op de 
landbouw- en echte douanetaken (eerste pijler), of op de 
georganiseerde misdaad, de drugs- en wapenbestrij ding 
(derde pijler)? 

Er rust een zware verantwoordelijkheid op de ministeriele 
schouders ten aanzien van wat in de JBZ-raad omgaat, te 
meer daar het Nederlandse parlement er kennelijk grote 
moeite mee heeft om controle uit te oefenen op de ministe-
riele activiteiten in Unie-verband. Dat ligt overigens niet aan 
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de Nederlandse regering die immers bij het Hof van Justitie 
een actie tot nietigverklaring heeft gestart van de 
Gedragscode inzake de toegang van het publiek tot docu-
menten van de Raad en de Commissie (Pb EG L 340/93). 
Nederland wilde voorkomen dat democratische controle van 
de intergouvernementele pijlers van Maastricht onmogelijk 
zou worden en was (als enige lidstaat) van oordeel dat de 
Gedragscode een te restrictief regime bevat. Daarom ook 
krijgt het parlement twee weken voordat een formele JBZ-
road plaatsvindt informaties via een geannoteerde agenda 
alsmede voor zover mogelijk de daarop betrekking hebbende 
stukken. 

Overigens bedenke men dat art. 5 Reglement van Orde van 
de Raad van Ministers van de EU bepaalt dat de beraadsla-
gingen (inclusief de onderliggende documenten) aan geheim-
houding zijn onderworpen. Geheimzinnigheid is kennelijk 
gebruikelijk bij de internationale politiele en justitiele samen-
werking. Immers, het recente Reglement van Orde dat is 

• opgesteld door het Uitvoerend Comite in het kader van de 
Schengen-overeenkomst (1990) bepaalt ook dat de vergade-
ringen van het Comae niet openbaar zijn (Trb 1994, 39); de 
overeenkomst is op 1 maart 1994 voor Nederland van kracht 
geworden. De Commissie van de EG is uitgenodigd bij de 
vergaderingen aanwezig te zijn en besluiten worden met 
eenparigheid van stemmen genomen. Het verschil met de 
JBZ-vergaderingen is dat discussies in de JBZ-raad soms 
leiden tot ontwerp-besluiten die moeten voldoen aan het 
instemmingsvereiste van art. 3 Goedkeuringswet Unie-
Verdrag of zelfs - zoals bij het te verwachten Europol-verdrag 
- aan de procedure in de Rijkswet Goedkeuring en 
Bekendmaking Verdragen. Die wettelijke eisen breken als het 
ware de unionaire geheimhoudingsplicht op een kier open 
(TK 1993-94, 23490, 12 en 14). 

Terzake Schengen zijn mij zulke tot opening van zaken 
verplichtende wettelijke eisen niet bekend en is de democra-
tische controle dus nog moeilijker vorm te geven. De terechte 
pogingen van de Nederlandse autoriteiten om zoveel mogelijk 
openheid te bewerkstelligen doen echter niet af aan het 
gewicht van hun verantwoordelijkheid, te meer daar zelfs 
stukken die in het kader van de instemmingsprocedure een 
beperkte verspreiding krijgen (en indien zij niet door de Raad 
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van ministers of door de indieners zijn gepubliceerd), formeel 
niet door de Nederlandse autoriteiten kunnen worden vers-
trekt aan deskundigen of geInteresseerden ten behoeve van 
het openbare debat. 

Langzaam naar een supranationale organisatie 

51 

Rond 1991 raakten de lidstaten van de Gemeenschap, deels 
via de Schengenonderhandelingen, deels via het Trevi-overleg 
over de EDIU gewonnen voor de gedachte om de politiele 
krachten te bundelen in een nieuw instituut. Dat gebeurde 
vooral onder Duitse pressie. In art. K.1 ten 9e Verdrag van 
Maastricht wordt vervolgens als een aangelegenheid van 
gemeenschappelijk belang omschreven 'de politiele samen-
werking (...) in samenwerking met de organisatie op 
Unieniveau van een systeem voor de uitwisseling van infor-
matie binnen een Europese politiedienst (Europol)'. Europol 
is - in de eerste fase als Europese Drugs Unit (EDU) - belast 
met het: 
- opvragen, ontvangen, verzamelen en gebruiken van 
gegevens; 
- geven van informatie aan nationale instanties voor rechts-
handhaving; 
- verstrekken van informatie ten behoeve van (operationeel) 
onderzoek; 
- beheren van een centraal informatiesysteem; 
- ontwikkelen van expertise (TK 1993-94, 23490, 16). 

Uit deze lijst met taken die nog in de Trevi-tijd bij Ministerial 
Agreement is opgesteld, blijkt dat Europol geen executieve 
taken hoeft uit te voeren: niet alleen de juridische maar ook de 
politieke en maatschappelijke basis daarvoor is (nog) te smal. 
In de Europese top in Essen hebben de regeringsleiders op 
9 december 1994 afgesproken dat Europol zich voortaan niet 
alleen met drugs zal bezighouden maar ook met de bestrijding 
van mensenhandel, autodiefstal, handel in nucleair materiaal 
en het witwassen van crimineel geld. Art. K.1.9 spreekt ook 
nog van terrorismebestrijding, waar vooral Spanje aan hecht; 
ik heb niet kunnen achterhalen of Europol zich daar ook al 
mee mag bezighouden of niet. Hoe dan ook, de pogingen om 
in 1994 een Europolverdrag aan te nemen mislukten. 
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De oorzaak daarvan is te begrijpen in het licht van een 
verschil in visie. Bij de besprekingen in december 1994 over 
het ontwerp Europolverdrag, in de 113Z-raad en de Europese 
top te Essen, bleken de Duitsers de Europese politiezorg via 
Europol zo goed mogelijk institutioneel te willen verankeren; 
de Fransen benadrukten dat het nog steeds de lidstaten 
behoren te zijn die de politiezorg leveren. Waar Duitsland 
uiteindelijk best bij een Europese recherche wil uitkomen, is 
Frankrijk dat vooralsnog (maar wie weet is dat na de presi-
dentsverkiezingen wel anders) een gruwel. 

Nederland benadrukt — zoals te verwachten is van een klein 
land — het belang van de rol van Rekenkamer, Europarlement 
en Hof van Justine ten aanzien van Europol (waar Frankrijk 
en Groot-Brittannie weinig voor voelen). lk vind het zelf 
overigens praktisch moeilijk voorstelbaar om te bedenken hoe 
het Europese Parlement daadwerkelijk politieke controle op 
Europol zal kunnen uitoefenen. Ook behoort Nederland tot de 
lidstaten die menen dater duidelijkheid moet komen over de 
gegevensbescherming, enerzijds met het oog op het recht van 
de burger om bij Europol inlichtingen te vragen over het voor-
handen zijn bij Europol van op hem betrekking hebbende 
gegevens; anderzijds in verband met de vraag of er een strikte 
scheiding moet komen tussen een relatief toegankelijk 
computerbestand met harde gegevens en een zeer gesloten 
bestand met zachte gegevens die uitsluitend voor analyse-
doeleinden worden gebruikt (zie ook TK 1994-95, 23490, 18). 

Op dit moment is wat Europol betreft executieve samen-
werking op communautair (of anderszins supranationaal) 
niveau uit den boze (zie ook Fijnaut 1994 en de andere 
auteurs in een special van Delikt en delinkwent). Het Verdrag 
van Maastricht staat echter aan intensievere vormen van 
samenwerking tussen twee of meer landen niet in de weg 
(vergelijk art. K.7): tegen criminaliteit in de grensstreek tussen 
twee lidstaten hoeft niet de hele Unie in het geweer te komen. 
Dergelijke samenwerkingsvormen zijn ook volledig te 
verenigen met het in art. 3B EG-verdrag neergelegde subsidia-
riteitsbeginsel. 

In dat perspectief kan ook de politiesamenwerking in het 
kader van Schengen worden begrepen: daardoor is intensieve 
samenwerking mogelijk waarbij de doelstellingen in 
voldoende mate kunnen worden verwezenlijkt buiten de 
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Gemeenschap om. Nu inmiddels naast de oorspronkelijke vijf 
staten ook Italie, Spanje en Portugal hebben geratificeerd en 
Griekenland op het punt staat dat te doen, is het 
Schengengebied nogal groot geworden. Als aanvulling op 
Schengen worden dan ook al weer nieuwe convenanten 
gesloten, bij voorbeeld in het kader van de Benelux (TK 1994- 
95, 23.900, VI, 2: 39), terwij1 ter bestrijding van het drugstoe-
risme een verdergaande samenwerking in het verschiet ligt 
tussen politiediensten van Frankrijk, Belgie en Nederland 
(TK 1993-94, 23651, 1: 3). 2  

Hiermee stuiten we op het verschijnsel dat er samenwer-
kingsverbanden bestaan waar niemand zicht op heeft. 
Illustratief waren de verontruste kamervragen over geheime 
politienetwerken in Europa met namen als Kilowatt, 
Stergroep en Club van Bern: het bleken reguliere samenwer-
kingsverbanden in Trevi-verband (TK 1993-94, 22838, 6 en 7). 
Schengen is een formele bevestiging van reeds bestaande 
praktijken, maar het zal het tot wasdom komen van nieuwe 
`geheimzinnige gezelschappen' niet stuiten. 

Interessant is verder hoe Schengen zijn schaduw vooruit-
werpt en de nationale politiepraktijk beInvloedt. Het verdrag 
maakt grensoverschrijdende observatie mogelijk, maar de 
Nederlandse politie wil het aantal vreemde diensten die hier 
te lande opereren zo mogelijk beperken (hetgeen gezien de 
activiteiten van de Drugs Enforcement Agency (DEA) en de 
Canadese politie niet goed lukt). Daarom is er een Landelijk 
Coordinatiepunt Grensoverschrijdende Observaties dat is 
ondergebracht bij de CRI en desgewenst een Nederlands 
observatieteam levert om observatie-activiteiten uit het 
buitenland voort te zetten. Met de commissie tot bestudering 
van de positie van verdachten in de internationale strafrech-
telijke samenwerking (cie. Swart) lijkt het me van groot belang 
dat op voet van art. 552i, derde lid Sv een goed registratie-
systeem wordt opgezet aan de hand waarvan een verdachte in 
een buitenlandse strafzaak kan worden geInformeerd over 
rechtshulpverzoeken aan Nederland. 

2 Dit werd geschreven voordat minister Pasqua in de Assemblee National bezwaren 
tegen het in werking treden van Schengen uitte, vanwege het Nederlandse soft drugs-

beleid. 
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Europol mag niet executief opereren, maar het kan wel 
misdaadanalyses verrichten. Daarmee voegt het jets toe aan 
het nog steeds niet in werking getreden Schengen Informatie 
Systeem. Het SIS beoogt het vrije personenverkeer te contro-
leren als herkenningssysteem waarin arrestaties, verblijf van 
vreemdelingen en dergelijk worden genoteerda; en zelfs als 
het al ooit tot een Europees Informatie Systeem zal worden 
uitgebreid (EIS), dan nog zal dat niet de zachte informatie 
bevatten die voor misdaadanalyse nodig is. Europol krijgt die 
informatie we!. 

Het is in dit verband ietwat verrassend dat bij de begroting 
is gesteld dat de misdaadanalyse bij Europol zal geschieden 
op basis van niet-persoonsgebonden gegevens (TK 1994-95, 
23900, VI, 2:39). Die mededeling is juridisch te begrijpen 
tegen de achtergrond dat bij afwezigheid van een 
Europolverdrag er geen wettelijke basis is om inbreuk te 
maken op de privacy van burgers over wie gegevens in het 
EDIU-systeem zijn opgenomen. Er wordt daarom nu door 
Europol uitsluitend gewerkt aan de hand van lopende zaken. 
Feitelijk kan ik mij echter nauwelijks iets voorstellen bij 
misdaad-analyse waarbij de persoonsgebonden gegevens 
zouden zijn afgescheiden: is het niet juist bij uitstek 
kenmerkend voor misdaadanalyse dat men op zoek gaat naar 
onverwachte dwarsverbanden en dat daarbij juist persoons-
kenmerken nodig zijn? 

Om inzicht te krijgen in het soort informatie waar het dan 
om gaat, kunnen we te rade bij art. 6 van het privacyre-
glement van de (Nederlandse) criminele inlichtingen-
diensten: 'Met betrekking tot de CID-subjecten mogen 
uitsluitend de volgende gegevens worden opgenomen: a. de 
personalia dan wet de relevante bedrijfsgegevens; b. de natio-
naliteit; c. de karaktereigenschappen; d. de persoonlijke 
omstandigheden; e. de opleiding en uitgeoefende beroepen; 
f. de levenswijze; g. de contacten en contactadressen; h. de 
plaatsen van geregeld verblijf; i. de bewegingen; j. de vervoer-
middelen; k. de (voorgenomen) criminele activiteiten; 
1. modus operandi; m. de mededeling van gegevensver- 

3 Het zal kunnen worden geraadpleegd door het KLPD. de Kon. Marechaussee, het 0.M., 

de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de directie algemene Zaken van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 
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strekking buiten het korps of district'. Hoe zou men als men 
geen contacten van iemand kent ooit zinvol informatie 
kunnen verstrekken die van dienst kan zijn bij de opsporing 
van een lopende zaak? 

De mededeling van de minister is dan ook niet juist, 
behalve voor zover zij er mee wil zeggen dat Europol op dit 
moment (dat wil zeggen tot aan de totstandkoming van het 
Europolverdrag) slechts gegevens behandelt naar aanleiding 
van een concrete, historische gebeurtenis. Het gaat (nog) niet 
om risico-analyses met het oog op mogelijke toekomstige 
feiten te plegen door een in het systeem opgenomen justi-
tiabele. Maar na inwerkingtreding van het verdrag zal Europol 
potentiele daders kunnen identificeren, waar de nationale 
politie de door die personen gepleegde delikten bij moet gaan 
zoeken (vergelijk Buruma, 1994). 

Het is in dit licht van belang om te beseffen, dat executieve 
bevoegdheid voor Europol niet een eenduidig begrip is. Ik zie 
het niet snel gebeuren dat Europol arrestaties zal verrichten. 
Daar zit mijns inziens niemand op te wachten. Immers een 
vliegende brigade (waar in de sfeer van de communautaire 
fraudebestrijding wel sprake van is geweest) die ook nog 
arrestantiebevoegdheid heeft, is vooral zinvol als lidstaten 
niet wensen op te treden tegen bepaalde delikten. Maar in het 
kader van een goede misdaadanalyse is het heel aannemelijk 
dat Europol de wens zal gaan uiten om bij verhoren aanwezig 
te kunnen zijn. 

Een voorbeeld: als de Britse politie een verdachte verhoort 
over een drugstransport naar Frankrijk, dan is het voor de 
Britse rechtspleging niet van belang of de verdachte in 
Frankrijk naast zijn contactpersoon ook een bepaalde 
Nederlander heeft gezien, maar met het oog op de misdaad-
analyse van Europol - in het bijzonder die ten behoeve van 
Nederland - is dat wel degelijk van belang. Een eveneens 
voorspelbaar verlangen is dat de misdaadanalysten (net zoals 
de Nederlandse CRI) over eigen observatieteams beschikken 
opdat zij zelf informatie kunnen vergaren. Het is overigens 
zelfs nu al mogelijk dat bij voorbeeld de Engelse liaison officer 
bij Europol door de Britse autoriteiten effectief wordt 
betrokken bij een Engels onderzoek of dat de Nederlandse 
autoriteiten toestemming geven aan de Britse liaison officer 
om mee te draaien in een Nederlands onderzoek. 
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Het ligt in de rede te verwachten dat het voorgaande 
meebrengt dat Europol geleidelijk aan meer autonomie krijgt 
en meer executieve activiteiten (in de vooromschreven 
beperkte zin) gaat verrichten. flit betekent niet dat Europol 
formeel leiding zal gaan geven aan nationale politie-korpsen; 
dat is vrijwel onmogelijk zonder expliciete executieve 
bevoegdheden. Maar het zal wel - zowel qua aanpak en 
methode, als bij de prioriteitenstelling - inhoudelijk toonaan-
gevend kunnen worden. Ook dat vloeit voort uit de taak om 
misdaadanalyses te leveren. De wijze van gegevensaanle-
vering zal immers gestroomlijnd moeten worden om ze te 
kunnen verwerken; en het ontwikkelen van expertise zal 
uiteraard gepaard gaan met het overdragen van expertise; en 
als de lidstaten dan tezamen geld investeren in Europol dan 
mag ook worden verwacht dat zij elk individueel de inspan-
ningen die Europol in de sfeer van de misdaadbestrijding van 
hen verwacht ook zullen nakomen. Wat dat betreft zie ik een 
overeenkomst tussen de positie van Uclaf en die van Europol. 

Slot 
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Het politieke uitgangspunt waarmee ik de strafrechtelijke 
unificering beoordeel, is de laatste vijf jaar niet veranderd. De 
repressieve kant van de Europese Unie dient niet te worden 
bepaald door een bureaucratie vanuit een of meer bestuurs-
centra. Handhaving van recht dient immers - ook als het om 
Europa gaat - opgevat te worden als handhaving van een 
democratische rechtsorde. Die handhaving moet niet alleen 
legaal, maar ook legitiem zijn, dat wil zeggen dat zij gedragen 
moet worden door de justitiabelen zelf. Anders circuleert de 
zelfgenoegzame macht 'als een anonieme microfysica in alle 
kanalen van de werkelijkheid' (Foglia en 't Hart, 1990, p.436). 

De greep van de Commissie op de materiele rechtsnormen 
is de afgelopen vijf jaar op een aantal gebieden (subsidies, vis, 
milieu) groot gebleven. Op dit moment is het dunkt me 
evenwel nog niet redelijk daarin een wezenlijke inbreuk op de 
Nederlandse strafrechtscultuur te zien. Meer zorgen baren me 
de ontwikkelingen in de sfeer van de handhaving. Wat dat 
betreft krijgen de lidstaten geleidelijk aan meer verplich-
tingen, niet alleen door de assimilatieplicht maar ook doordat 
het verlangen tot harmonisatie vorm kan krijgen door 
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lidstaten te verplichten administratief sanctionerend de 
naleving van het gemeenschapsrecht af te dwingen. Die 
ontwikkeling zal mijns inziens alleen maar bijdragen aan het 
(bestuursrechtelijk gemaskeerde) punitiever worden van de 
samenleving zonder dat ook maar enigszins duidelijk is waar 
de Europese punitieve regelgevingsbevoegdheid zijn grens 
vindt. Dat ik de plicht om strafrechtelijk op te treden nog niet 
snel door communautaire organen opgelegd zie worden, doet 
aan deze zorg nauwelijks af, des te minder daar ik aanneem 
dat Nederland zich welhaast gedwongen zal voelen een door 
gemeenschapsinstellingen opgesteld verdrag terzake EG-
fraude aan te gaan. 

Ook wat betreft de met handhaving belaste organen valt op 
dat de greep van Brussel toeneemt. Op verspreide plekken in 
het secundaire EG-recht was die ontwikkeling al aan het eind 
van de jaren tachtig ingezet, maar gezien een aantal (vooront-
werpen van) verordeningen en het totstandkomen van facili-
terende diensten als het DIS kan worden verwacht dat wat 
begon als verificatie van wat lidstaten deden, steeds meer het 
gezicht zal krijgen van zelfstandig optreden. Door zo'n hand-
havingscomplex van commissie-ambtenaren en nationale 
ambtenaren dreigt mijns inziens de relatie tussen overheden 
en justitiabelen te verharden of te verbreken. En in het 
bijzondere strafrecht is de betekenis van een goed vertrouwen 
tussen de overheid en de private sector (bij voorbeeld in het 
kader van vergunningverlening) juist van groot belang. 

In de traditioneel strafrechtelijke sector lijken - met uitzon-
dering van de witwasmaterie - de door EG-richtlijnen en 
verordeningen afgedwongen wetswijzigingen nog niet van 
overdonderend belang. Zeker, de Wet Wapens en Munitie 
moest worden aangepast (Stb 1994, 84 en 161) aan de wapen-
handelrichtlijn terzake de Europese schietwapenpas en de 
Wet voorkoming misbruik chemicalien heeft een relatie met 
de precursorenrichtlijn, als gevolg waarvan de ECD in het 
drugsbestrijdingscircuit een rol zal gaan spelen. Hoewel het 
de vraag is of de EG zich met deze materie moet bezighouden, 
is duidelijk dat het om uitzonderingen gaat. De ontwikke-
lingen in de derde pijler van de Unie zijn voor het strafrecht 
veel belangrijker dan wat er aan verordeningen en richtlijnen 
vanuit Brussel op Nederland afkomt. 

De JBZ-raad - die deze derde pijler bestiert - is geen supra- 
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nationaal orgaan: de lidstaten moeten er unaniem tot 
besluiten over justitie en politie komen. De afgelopen jaren is 
de samenhang in de politiele en justitiele samenwerking 
vergroot, maar de geheimzinnigheid is gebleven. De mogelijk-
heden tot politieke controle op wat er tijdens een top of een 
II3Z-raad wordt afgesproken zijn niet groot, wat niet afdoet 
aan het gewicht van die afspraken. Ministers sluiten er 
package-deals en zien zich genoopt bepaalde gestes te doen, 
waarna het thuisfront zich kan buigen over de vraag of de 
minister zich nu wel of niet aan zijn mandaat heeft gehouden. 
Recentelijk zagen we dit, toen premier Kok tot veler 
verrassing bleek te hebben ingestemd met een uitbreiding 
van het takenpakket van Europol, al is er geen enkele institu-
tionele controle op die organisatie; eerder had hij zich sterk 
aan die institutionele inkadering gecommiteerd. 

Op dit moment is Europol - of beter: EDU - een intergou-
vernementele organisatie: mij is verteld dat de kamers van de 
diverse medewerkers in het gebouw aan de Raamweg worden 
beschouwd als vreemd grondgebied waar op bilaterale basis 
informatie wordt uitgewisseld. Oat doet echter niet af aan het 
feit dat het in de aard van de taken van Europol zelf zit, dat 
het zal groeien naar een dienst met eigen vermogens: een 
quasi-supranationale instantie. lk doel dan niet op eigen 
arrestatiebevoegdheden, noch (voorshands) op formeel 
leidinggevende bevoegdheden. lk doel op macht die is geba-
seerd op een informatievoorsprong en die trouwens zijn 
pendant zal hebben in de Uclaf-sfeer en die de dienst - als ze 
het zelf niet verprutst en als ze de financiele en personele 
middelen krijgt - in staat zal stellen op voet van toestemming 
van lidstaten mee te draaien met nationale diensten en zelfs 
prioriteiten te bepalen. 

Men kan in twijfel trekken of de huidige situatie, waarin op 
volstrekt ongestructureerde en dus van bovenaf moeilijk 
controleerbare wijze samenwerkingsverbanden worden 
aangegaan verkieslijker is, dan een situatie waarin eon 
orgaan, Europol, feitelijk (of zelfs formeefi de dienst uitmaakt. 
Dat orgaan kan immers (anders dan de losse verbanden) wel 
politiek en juridisch worden gecontroleerd. Daar staat echter 
tegenover dat een handhavingsorganisatie mijns inziens 
alleen kan gedijen als ze gedragen wordt door de normadres-
saten, de burgers van Europa. Elke handhavingsdienst die de 
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aansluiting mist met het publiek van vlees en bloed, zal 
uiteindelijk perverteren, hoe zinnig ze ook is voor de 
bestrijding van georganiseerde misdaad. 

De toenemende invloed van het communautaire recht op 
het strafrecht heeft de afgelopen vijf jaar dus in het bijzonder 
ten aanzien van de daadwerkelijke handhaving doorgezet. 
Wat betreft het traditionele gemeenschapsrecht van de eerste 
pijler is de vorm waarin dit gebeurt vooral een bestuursstraf-
rechtelijke, oftewel een waarin gebruik wordt gemaakt van 
bestuurlijke sancties. Wel bestaat ten aanzien van de 
bestrijding van fraude ten nadele van de 
Gemeenschapsbegroting alsmede ten aanzien van andere 
overtredingen van gemeenschapsrecht de plicht op dezelfde 
wijze en even energiek strafrechtelijk op te treden als tegen 
vergelijkbare inbreuken op nationaal recht. Wat betreft het 
gewone strafrecht dat onderwerp van bespreking is in het 
kader van de derde pijler, zal de wijze van unionaire bein-
vloeding geleidelijk aan plaatsvinden. Maar dat de 
Nederlandse strafrechtshandhaving steeds meer onder-
worpen zal worden aan verplichtingen die in unionair 
verband op moeilijk te toetsen wijze zijn aangegaan - in de 
JBZ-raad of in het kader van Europol - staat buiten kijf. 
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Al drie jaar werken de regeringen van de lidstaten van de 
Europese Unie aan een verdrag tot de oprichting van Europol. 
Artikel K.1 van het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 
en de bij dit verdrag behorende Verklaring betreffende de 
politiele samenwerking voorzien immers onder meer in 'de 
organisatie op unieniveau van een systeem voor de uitwis-
seling van informatie binnen een Europese Politiedienst 
(Europol)'. Op de Europese top van Essen van december 1994 
had onder Duits voorzitterschap overeenstemming over het 
oprichtingsverdrag moeten zijn bereikt. Het is niet gelukt. 
Belangrijke praktische en principiele verschillen van inzicht 
houden de twaalf betrokken regeringen nog verdeeld. Ze 
hebben onder meer betrekking op de vraag met welke 
strafbare feiten Europol bemoeienis zal hebben, wie toegang 
heeft tot de door deze instelling te verzamelen en te analy-
seren informatie, en op problemen van democratische en 
rechterlijke controle. Men lijkt echter vast van plan onder het 
Franse voorzitterschap de onderhandelingen in de eerste helft 
van 1995 tot een voor ieder aanvaardbaar einde te brengen. 

Zoals vrijwel alles wat met de intergouvernementele samen-
werking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 
binnen de Europese Unie te maken heeft, zijn ook de onder-
handelingen over het statuut van Europol omgeven met een 
sfeer van ambtelijke geheimhouding. Alleen de definitieve 
resultaten van onderhandelingen binnen de zogeheten derde 
pijler van het Unieverdrag worden doorgaans openbaar 
gemaakt, en dat ook vaak slechts zeer summier als het om 
andere teksten dan verdragen gaat. Het lijkt voor een buiten-
staander dan ook nauwelijks mogelijk, op dit moment op een 
zinvolle manier in te gaan op de laatste ontwikkelingen rond 
Europol. Gelukkig ligt het anders. In november 1994 heeft de 
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Britse regering voorafgaand aan de Europese top aan het 
House of Lords een onder Duits voorzitterschap vervaardigd 
ontwerp van een verdrag de dato 10 oktober 1994 toege-
zonden, een Engelse vertaling van het Duitse origineel. Dit in 
het juiste besef dat 'the key to effective parliamentary super-
vision in the Justice and Home Affairs pillar is to make avai-
lable the right documents in time to influence the outcome'. 
Het ontwerp telt bijna vijftig artikelen, verdeeld over zeven 
titels. Het House of Lords heeft aan dit ontwerp in dezelfde 
maand niet alleen een uitvoerige bespreking gewijd. Het heeft 
ook deskundigen en geffiteresseerden binnen en buiten 
Engeland tot het geven van commentaar uitgenodigd. 

Ging het altijd en overal maar zo met wat aan voorstellen 
door de regeringen binnen de Europese Unie wordt 
besproken. Het intergouvernementele karakter van het 
besluitvormingsproces maakt het immers doorgaans voor 
nationale parlementen, voor het Europese Parlement en voor 
de Europese burger bijzonder lastig, accuraat en volledig 
geInformeerd te zijn over de richting waarin de regeringen 
koersen. Zij staan aan de zijlijn, mm of meer buiten spel. 
Niets is zo frustrerend voor een tijdig publiek debat over 
zaken van wezenlijk publiek belang.' Zo gezien is dankzij het 
House of Lords het uitstel van Essen eerder een geluk dan een 
ongeluk. In Nederland heeft het parlement in november 1994 
twee keer met de regering van gedachten over Europol 
moeten wisselen zonder te beschikken over de laatste versie 
van het ontwerpverdrag. 2  De eerste keer gebeurde dat in een 
besloten overleg. Anders dan de Britse meent de Nederlandse 
regering dat een concrete tekst van een Europolverdrag pas 
openbaar ter beschikking kan worden gesteld na afronding 
van de onderhandelingen. Beide nationale parlementen zitten 
overigens in dezelfde klempositie. Een standpuntbepaling 
voor de afloop van de onderhandelingen zou de onderhande-
lingspositie van hun regeringen moeilijker maken. Zijn die 
anderzijds eenmaal afgerond, dan is het verwerpen van een 

1 Vergelijk de rapporteur L. van Outrive in zijn Verslag van de Commissie openbare vrij-

heden en binnentandse zaken overdo oprichting van Europol dd. 26.77.7992, Europees 

Parlement zittingsdocumenten A3-0382/92 p. 11. 

2 Zie bijiage Handelingen Tweede Kamer 94/95, 23490, nr. 19. 
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verdrag waarbij geen voorbehouden kunnen worden gemaakt, 
erg moeilijk. 

Wat vooraf ging 

63 

De geschiedenis van Europol vangt niet aan met het Verdrag 
betreffende de Europese Unie van 1992. Wat daaraan aan 
ontwikkelingen vooraf ging, is door verschillende auteurs 
gedetailleerd beschreven (zie onder andere Fijnaut, 1993 en 
Woodward, 1993). Hier volsta ik met nog eens te wijzen op het 
cruciale belang van de zogeheten Trevi-werkgroep die in de 
tweede helft van de jaren zeventig werd opgericht en bestond 
uit de ministers van justitie en van binnenlandse zaken van 
de lidstaten van de Europese Gemeenschap; de werkzaam-
heden van deze groep zijn nu ondergebracht in de derde 
pijler van het Unieverdrag. Vanaf zijn oprichting tot aan het 
moment van in werking treden van het Unieverdrag per 1 
november 1993 heeft deze intergouvernementele werkgroep, 
die zich aanvankelijk vooral bezig hield met terrorismebe-
strijding, meer dan veertig besluiten genomen. Voor het 
merendeel hebben deze besluiten betrekking op diverse 
aspecten van politiesamenwerking. Daaronder is een in 1990 
te Dublin aangenomen aanbeveling waarin het scheppen van 
een Europese Drugs Informatie Eenheid wordt voorgestaan. 
Het overgrote deel van deze besluiten, in de wandeling 
bekend als het Trevi-acquis, is overigens niet of niet integraal 
officieel gepubliceerd. 

Het tegenwoordige Europol, zoals het voorlopig onder de 
naam Europol Drugs Eenheid functioneert in afwachting van 
een echt statuut, dankt zijn bestaan aan een `ministeriele 
overeenkomst' die door de Trevi-ministers op 2 juni 1993 te 
Kopenhagen is gesloten. Deze stap werd gezet omdat men het 
onverantwoord achtte met het oprichten van de organisatie te 
wachten totdat een formeel oprichtingsverdrag gereed en 
geratificeerd zou zijn. Blijkens de tekst van deze overeen-
komst, die ook al niet algemeen toegankelijk is gemaakt, 
treedt Europol op als `een niet-operationeel team voor de 
uitwisseling en de analyse van informatie, verband houdende 
met illegale drugshandel, de daarbij betrokken criminele 
organisaties en de daarmee samenhangende activiteiten in 
het kader van het witwassen van zwart geld die twee of meer 
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lidstaten raken'. In de kern gaat het hier om een verzameling 
nationale politiefunctionarissen die in de hoedanigheid van 
verbindingsambtenaren (liaison officers) met elkaar op bila-
terale basis informatie uitwisselen die van belang is voor de 
opsporing van drugsdelicten en daaraan gerelateerde 
delicten. leder van hen heeft zich daarbij te houden aan de 
grenzen die zijn eigen wetgeving hem stelt, in het bijzonder 
de privacywetgeving. De Eenheid heeft voorts tot taak 
misdaadanalyses op te stellen op basis van niet-persoonlijke 
gegevens. Tijdens de Europese Raad van Essen is het werk-
terrein van Europol uitgebreid tot mensensmokkel, smokkel 
van nucleair materiaal, autodiefstallen en met deze delicten 
samenhangende witwasactiviteiten. Deze verruiming zal veel 
te maken hebben met de problemen die in het bijzonder de 
Bondsrepubliek heeft met criminaliteit die vanuit Oost-
Europa komt. 

In menig opzicht is de voorlopige situatie waarin Europol 
nu verkeert onbevredigend. Aileen al de samenwerking tussen 
verbindingsofficieren uit twaalf verschillende landen met 
twaalf verschillende rechtsregimes voor het uitwisselen van 
informatie zal vaak allesbehalve eenvoudig zijn. Er komt bij 
dat er voor Europol in de gegeven situatie geen mogelijkheid 
bestaat voor het opbouwen en gebruiken van eigen databe-
standen, gevoed met gegevens die alle betrokken staten gelij-
kelijk verplicht zijn af te staan. Aileen een werkelijk verdrag 
kan zulke en andere samenwerkingsproblemen verhelpen. 
Dat verdrag is nog noodzakelijk om heel andere redenen: het 
in leven roepen van een behoorlijk stelsel van democratische 
en rechterlijke controle. Men kan dan wel van de fictie 
uitgaan dat de organisatie nu niet meer biedt dan een kader 
voor systematische bilaterale gegevensuitwisseling, maar er is 
natuurlijk meer aan de hand. In dit opzicht spreekt ook de 
recente uitbreiding van Europols takenpakket in afwachting 
van een dergelijk verdrag bepaald niet vanzelf. Het gevaar zou 
immers kunnen dreigen dat uitstel zo afstel worth.' De 
Fransen, die de laatste tijd om binnenlands-politieke redenen 
niet al te cotiperatief in de onderhandelingen lijken te zijn 
geweest, hebben daarvoor een passend gezegde. Rien ne dure 
que le provisoire. 

3 Zie de discussie vermeld in 00012 supra. 
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Doelstellingen, werkterrein en taken 

65 

Blijkens artikel 2, lid 1, van het ontwerp van een verdrag voor 
de oprichting van Europol heeft deze organisatie een dubbele 
doelstelling. Het gaat er om, de effectiviteit van het optreden 
van de nationale autoriteiten der lidstaten tegen bepaalde 
vormen van criminaliteit te verhogen en in samenhang 
daarmee hun onderlinge samenwerking te verbeteren. In 
navolging van het Unieverdrag en de daarbij behorende 
Verklaring spreekt de ontwerptekst in dit verband van voor-
komen en bestrijden van deze criminaliteit. Daaruit blijkt 
ondubbelzinnig dat men niet louter met repressie van 
strafbare feiten van doen heeft, maar ook met zaken als hand-
having van de openbare orde en met proactieve politiewerk-
zaamheden. 

In overeenstemming daarmee omschrijft het derde lid de 
bevoegde nationale autoriteiten als alle nationale openbare 
lichamen die naar nationaal recht verantwoordelijk zijn voor 
het voorkomen en bestrij den van strafbare feiten. Dat zouden 
er heel wat kunnen zijn. Naast de reguliere politie en de 
justitie bij voorbeeld ook allerlei bijzondere diensten met een 
opsporende of controlerende taak of binnenlandse veilig-
heidsdiensten. Het ontwerp concretiseert hier niet verder. Al 
dadelijk rijzen in dit verband een groot aantal vragen naar de 
verhouding tussen samenwerking op basis van het 
Europolstatuut en die krachtens andere instrumenten van 
strafrechtelijke of administratiefrechtelijke rechtshulp. 

Naast de doelstellingen staat de aanduiding van het zakelijk 
werkterrein van Europol. Artikel 2 van het ontwerp begrenst 
dit op twee wijzen: door het omschrijven van het karakter van 
de strafbare feiten waarmee de organisatie te maken zal 
hebben en door de opsomming van een reeks van delicten. 
Wat de eerste soort beperking betreft, lid 1 van de bepaling 
verlangt dat het gaat om strafbare feiten met betrekking 
waartoe feitelijke aanwijzingen bestaan dat ze in georgani-
seerd verband (zullen) worden begaan. Bovendien is, kort 
samengevat, vereist dat twee of meer lidstaten (in concreto?) 
door deze feiten in hun belangen worden geschaad waardoor 
een gezamenlijke aanpak geboden is. 

De tweede zakelijke beperking ligt in een lijst van delicten 
met betrekking waartoe Europol bevoegd kan worden 
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verklaard. Het gaat om 'internationale delicten'. Dat is een 
nogal onjuiste en misleidende aanduiding voor een reeks van 
serieuze, en soms minder serieuze, delicten die, zoals het 
veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel of het misbruiken 
van een credit card, lang niet alle naar hun aard misdrijven 
naar internationaal recht zijn ook al is voor elk van deze 
misdrijven denkbaar dat ze onder omstandigheden een inter-
nationaal aspect vertonen. Lid 2 van artikel 2 somt de delicten 
op met betrekking waartoe Europol nu reeds krachtens de 
besluiten van Kopenhagen en Essen bevoegd is. Het schept 
bovendien de mogelijkheid dat de Europese Raad Europol 
bevoegd verklaart inzake andere delicten die in een Annex bij 
het ontwerp zijn opgesomd. De vaagheid en ogenschijnlijke 
willekeur van deze lijst, die twintig categorieen van strafbare 
feiten omvat, is groot. Het lijkt er op dat de lidstaten hier hun 
nationale boodschappenlijstjes bij elkaar hebben opgeteld. 
Waarom dan eigenlijk niet als maatstaf alle gedragingen 
genomen waarop naar het recht van de lidstaten een straf van 
een bepaalde zwaarte is bedreigd? Het zou tenminste een 
hard juridisch criterium geven dat tegelijkertijd 'Europese' 
strafbaarheid als voorwaarde stelt. Zoals de zaken nu staan 
lijkt de voornaamste functie van de lijst te zijn dat de 
Europese Raad Europols bevoegdheden in fasen kan 
uitbreiden zodat overbelasting wordt voorkomen. Het nader 
specificeren van diverse delictcategorieen zal de Raad nog 
problemen genoeg geven. 

Met betrekking tot een op de lijst figurerend delict, zonder 
enige verdere omschrijving aangeduid als 'terrorisme', is 
overigens in Essen ernstig verschil van mening gerezen. 
Tegenover de vorige Spaanse wens tot opneming staat bij 
voorbeeld de terughoudendheid van Engeland dat tevreden is 
met de soepele en informele samenwerking binnen het 
vertrouwde kader van Trevi en vreest dat via Europol 
gevoelige gegevens in handen zouden kunnen komen van 
vreemde autoriteiten waarvan men niet weet wat men aan ze 
heeft.° Ook Nederland zit op deze lijn. Het meningsverschil is 
misschien minder groot dan het lijkt. Wanneer men zich reali-
seert dat in de Annex naast het 'terrorisme' ook delicten als 
moord, doodslag, gijzelneming en handel in wapens en explo- 
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sieven voorkomen, worden waarschijnlijk in ieder geval de 
meeste vormen van politiek geweld toch door het verdrag 
bestreken. 

In verband met het bereiken van de genoemde doeleinden 
is aan Europol in artikel 3 van het ontwerp een aantal 'taken' 
toebedeeld. Het zijn de wegen waarlangs de doeleinden 
kunnen worden gerealiseerd. 

In het eerste lid van de bepaling gaat het om het verza-
melen, bewerken en doorgeven van informatie met 
betrekking tot strafbare feiten die tot de competentie van 
Europol behoren. Europols taak als doorgeefluik en, ten dele, 
makelaar van informatie wordt hier in een vijftal aspecten 
uitgewerkt. Op basis van deze bepaling zou Europol zich 
kunnen ontwikkelen tot een criminele inlichtingendienst op 
Europees niveau. 

In overeenstemming met het Unieverdrag delen lid 2 en 3 
van de bepaling aan Europol nog andere taken toe. Ze hebben 
betrekking op vormen van bijstand aan nationale diensten 
zoals het verhogen van expertise, het adviseren over de opzet 
van onderzoeken, het bijstaan van nationale autoriteiten in 
het doelmatig gebruik van de hun ter beschikking staande 
operationele middelen, enzovoort. Vergeleken met de taken 
die Europol in het eerste lid zijn toevertrouwd zijn zij echter 
kennelijk minder belangrijk. Dat blijkt ook al uit het felt dat 
zij elders in het ontwerp niet of nauwelijks meer aan de orde 
komen. 

Noch in artikel 3 noch in andere bepalingen is overigens 
sprake van eigen executieve bevoegdheden voor Europol. De 
organisatie kan niet zelfstandig optreden in strafzaken maar 
dient zich te beperken tot het verstrekken van informatie en 
advies aan nationale overheden. In zoverre komt het ontwerp 
in het geheel niet tegemoet aan de vooral door de bondskan-
selier Kohl gekoesterde droom van een Europese FBI. Daarbij 
passen anderzijds wel twee kanttekeningen. In de eerste 
plaats zal de strategische positie die aan Europol in het 
ontwerp is toegekend op het gebied van alles wat met infor-
matieverkrijging te maken heeft, er vermoedelijk gemakkelijk 
toe kunnen leiden dat de organisatie aanzienlijke invloed zal 
kunnen uitoefenen op operationele beleidskeuzen die door 
nationale overheden zullen worden gemaakt. Bovendien, als 
men ooit later nog aan Europol eigen executieve bevoegd- 
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heden zou willen toekennen dan is als het ware een 
onmisbare en solide basis daarvoor in het ontwerp al gelegd 
door Europols rol als Europese criminele inlichtingendienst. 
Zonder die rol hebben eigen executieve bevoegdheden 
vermoedelijk in het geheel geen zin. 

Uiteraard kan Europol zijn taken als dienstverlenende 
instantie niet vervullen zonder gestructureerde en perma-
nente samenspraak met nationale overheden. De artikelen 4 
en 5 van het ontwerp leggen de organisatorische basis voor de 
samenwerking tussen Europol en de lidstaten. In artikel 4 is 
bepaald dat iedere lidstaat een 'nationale eenheid/ national 
unit' zal aanwijzen die als exclusieve intermediair fungeert 
tussen Europol en alle nationale autoriteiten die betrokken 
zijn bij de rechtshandhaving. Bovendien voorziet artikel 5 van 
het ontwerp er in dat deze eenheden elk tenminste een 
verbindingsambtenaar detacheren bij de organisatie. Het zijn 
deze eenheden die, met uitsluiting van alle andere nationale 
autoriteiten, bevoegd zijn rechtstreeks informatie aan 
Europol te leveren en van Europol te betrekken. 

Gegevensbestanden 

Als gezegd is het de belangrijkste taak van Europol te functio-
neren als een soort van Europese criminele inlichtingen-
dienst. Dat vereist de opbouw van en de zeggenschap over 
databestanden, en daaraan zijn dan ook talrijke, soms zeer 
ingewikkelde bepalingen in het ontwerpverdrag gewijd. 
Het ontwerp onderscheidt in artikel 5a twee soorten data-
systemen: een informatiesysteem en een analysesysteem. 
Gekoppeld aan het tweede systeem is nog een derde, een 
zogenaamd indexsysteem dat bestaat uit trefwoorden op het 
analysesysteem. Tussen het informatiesysteem en het analy-
sesysteem bestaan naar inhoud en omvang grote verschillen. 
Dit heeft weer uiterst belangrijke gevolgen voor de vraag wie 
deze systemen met informatie mag voeden en wie daartoe 
toegang heeft. 

Het informatiesysteem wordt in artikel 5a aangeduid als een 
systeem dat een beperkte en precies vastgelegde inhoud heeft 
dat degenen die toegang tot het systeem hebben, in staat stelt 
om snel te beschikken over informatie die beschikbaar is bij 
Europol en de lidstaten. 
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In de artikelen 6, 7 en 8 is de structuur van dit systeem nader 
uitgewerkt. Met betrekking tot de inhoud van het systeem is 
vooral artikel 7 van belang. Het systeem ziet op personen die 
worden verdacht of zijn veroordeeld ter zake van een delict 
waarvoor Europol krachtens artikel 2 bevoegd is verklaard. 
Het ziet daarnaast ook op personen ten aanzien,van wie er 
feiten bestaan die de aanname rechtvaardigen dat zij in de 
toekomst zulke delicten zullen plegen. Slechts een beperkt 
aantal gegevens mogen over deze personen in het systeem 
worden opgenomen. Artikel 7 noemt hier naam, plaats en 
datum van geboorte, nationaliteit, geslacht en andere 
gegevens die bij de identificatie van een persoon behulpzaam 
kunnen zijn. Bovendien mogen gegevens worden opgenomen 
met betrekking tot begane delicten, bestaande verdenkingen, 
bij het plegen van strafbare feiten gebruikte middelen, de 
verdenking dat een persoon deel uitmaakt van een criminele 
organisatie, en gegevens met betrekking tot de instantie die 
bij een onderzoek tegen de persoon betrokken is. Gegevens 
over personen die inmiddels zijn vrijgesproken of tegen wie 
een onderzoek is beeindigd dienen te worden verwijderd. 

In de beperking van de gegevens die mogen worden opge-
nomen doet dit informatiesysteem enigszins denken aan het 
reeds bestaande Schengen Informatiesysteem en het toekom-
stige Europese Informatie Systeem. Ook in die systemen gaat 
het om harde gegevens die de verdragspartijen in staat 
stellen, telkens een bepaalde, nauwkeurig omschreven actie 
met betrekking tot een persoon te nemen, zoals observatie of 
arrestatie met het oog op uitlevering. Op het punt van het 
gebruik van het databestand bestaat echter een belangrijk 
verschil. Het informatiesysteem geeft de gebruiker de moge-
lijkheid iedere actie te ondernemen die dienstig kan zijn ter 
opsporing of ter voorkoming van strafbare feiten. 

Geheel anders van karakter en inhoud is het analyse-
systeem. Hier gaat het om gegevensbestanden die er toe 
dienen analyses van feitencomplexen, dadergroepen enzo-
voort tot stand te brengen, op basis waarvan dan vervolgens 
de lidstaten actie kunnen ondernemen. Dat brengt mee dat de 
informatie in dit systeem niet beperkt is tot limitatief 
opgesomde en harde gegevens maar in beginsel compre-
hensive information bevat, zoals artikel 5a het uitdrukt in de 
Engelse versie. Anders gezegd, alle informatie die te 
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verkrijgen is en die van nut kan zijn voor de analyse. Hier gaat 
het om het 'echte' criminele inlichtingenwerk van Europol. 
De inhoud van het systeem is nader beschreven in artikel 10 
van het ontwerp. 

Een eerste verschil met het informatiesysteem bestaat er in 
dat de kring van personen over wie gegevens kunnen worden 
opgenomen, ruimer is. Zo kan het hier ook gaan om poten-
tiele getuigen en slachtoffers, om contacten en begeleiders 
van verdachten of veroordeelden, of om informanten. Het 
tweede verschil van belang is dat van veroordeelden, 
verdachten of van personen die vermoedelijk strafbare feiten 
zullen plegen die binnen de competentie van Europol vallen, 
ook andere gegevens mogen worden opgenomen dan die 
welke de inhoud van het informatiesysteem vormen. Wel 
brengt artikel 10, lid 1, hierop een restrictie aan. Ook ten 
aanzien van veroordeelden of verdachten van een reeds 
begaan felt moet het aannemelijk zijn dat zij zich in de 
toekomst aan (voor Europol relevante) strafbare feiten zullen 
schuldig maken. 

Aan dit analysesysteem is een indexsysteem verbonden. Het 
stelt in het bijzonder degenen die geen rechtstreekse toegang 
tot het analysesysteem zelf hebben, door middel van tref-
woorden in staat, na te gaan of dit laatste systeem informatie 
bevat die voor hen van belang kan zijn. Aldus kunnen zij hun 
need to know met betrekking tot delen van het analyse-
systeem aannemelijk maken. 

Twee databestanden van een geheel andere opbouw dus, 
die verband houden met de verschillende taken van Europol 
als snelle en efficiente informatieverstrekker enerzijds en als 
verschaffer van echte criminele intelligence anderzijds. Dit 
verschil werkt in het bijzonder door in de verplichtingen tot 
het verstrekken van informatie aan Europol enerzijds en de 
toegang tot door Europol verzamelde en eventueel via het 
analysesysteem verrijkte informatie anderzijds. Ook in deze 
opzichten bestaan tussen beide systemen grote verschillen. In 
het bijzonder blijkt de toegang tot het analysesysteem de 
lidstaten sterk verdeeld te houden. De fundamentele 
verschillen van inzicht die hier bestaan, lijken me inhoudelijk 
de belangrijkste in de nog lopende onderhandelingen. 
Daarover hieronder meer. 
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Het informatiesysteem en het analysesysteem kunnen 
uiteraard niet naar behoren functioneren zonder een 
constante en gegarandeerde toevoer van relevante gegevens. 
In verband daarmee is in artikel 4 van het ontwerp onder 
meer aan de nationale eenheden de verplichting opgelegd, 
Europol alle gegevens te leveren die van belang zijn voor 
diens beide databestanden. Zij mogen daarvan slechts afzien 
indien het beschikbaar stellen van information and intelli-
gence wezenlijke nationale belangen zou schaden dan wel het 
welslagen van een onderzoek of de veiligheid van individuen 
in gevaar zou brengen. Een aanvullende weigeringsgrond met 
betrekking tot het analysesysteem bevat artikel 10. De 
lidstaten hoeven aan dit systeem geen gegevens te leveren die 
zij ook niet onder hun eigen wetgeving automatisch zouden 
mogen verwerken met het oog op het voorkomen, bestrijden 
of analyseren van strafbare feiten. 

Zijn in beginsel de nationale eenheden de exclusieve leve-
ranciers van gegevens voor Europol, met betrekking tot het 
analysesysteem heeft de organisatie belangrijke aanvullende 
mogelijkheden tot het inwinnen van informatie. Aanvullende 
informatie mag Europol in de eerste plaats inwinnen bij zoge-
heten derde eenheden (third units). Daarbij gaat het onder 
meer om instellingen die binnen het kader van het Europa 
van de Twaalf in het leven zijn geroepen, om andere staten 
dan lidstaten van de Europese Unie, om internationale orga-
nisaties van allerlei aard en om Interpol. Bovendien vermeldt 
artikel 10 de mogelijkheid dat Europol krachtens bepaalde 
verdragen direct toegang (computerized access) heeft tot 
geautomatiseerde gegevensbestanden die door andere 
instanties worden beheerd. Te denken is hier vermoedelijk 
vooral aan databestanden die zullen worden opgebouwd 
binnen het kader van het Europese Informatie Systeem en het 
Douane Informatie Systeem waarvan de lidstaten de 
oprichting voorbereiden. 

Tussen het informatiesysteem en het analysesysteem 
bestaan nog verschillen waar het gaat om de vraag wie 
gegevens invoert en wie ze kan opvragen. Voor het informa-
tiesysteem, bedoeld om harde gegevens tussen de lidstaten 
snel uit te wisselen, ligt het voor de hand dat het invoeren en 
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opvragen van gegevens zowel aan Europol zelf als aan de 
nationale eenheden van de lidstaten is toevertrouwd. Heel 
anders, en uiteraard gevoeliger, ligt het met het analyse-
systeem. Dat alleen Europol zelf hierin gegevens kan invoeren 
en wijzigen is, gelet op het karakter van dit systeem, nog 
vanzelfsprekend. Maar Europols dominantie strekt zich ook 
uit tot het bevragen van de bestanden. Nationale eenheden 
van de lidstaten, met inbegrip van hun bij Europol gedeta-
cheerde verbindingsambtenaren, hebben er geen onbelem-
merde toegang toe. Willen zij gegevens tilt het systeem 
verkrijgen dan zullen zij eerst moeten aantonen dat kennis 
van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun 
taak. Het systeem werkt dus op basis van het need to know 
principe. Het bij het analysesysteem behorende indexsysteem 
biedt de verbindingsambtenaar de mogelijlcheid, na te gaan of 
het analysesysteem gegevens bevat die men nodig zou 
kunnen hebben. Deze begrensde toegang tot het systeem in 
het ontwerp staat bepaald niet alle lidstaten aan. In het 
bijzonder Frankrijk, daarin gesteund door Italie en Spanje, 
eist dat zijn ambtenaren het systeem onbelemmerd kunnen 
raadplegen.s Dat stuit op aanzienlijk verzet van anderen, in de 
eerste plaats Duitsland maar ook Engeland en Nederland. Het 
meningsverschil is fundamenteel en bepalend voor de 
toekomst van Europol. 

Zoals alle criminele inlichtingendiensten heeft ook Europol 
te maken met fundamentele dilemma's. Instanties voor het 
bijeenbrengen en analyseren van informatie zijn sterk afhan-
kelijk van de bereidheid van andere diensten tot het leveren 
van relevante en vaak zeer gevoelige gegevens. Die bereidheid 
neemt doorgaans af naarmate de leverancier van de infor-
matie de zeggenschap over het gebruik van zijn gegevens 
meer verliest (vergelijk Robertson, 1994, p. 110). In zoverre 
heeft een inlichtingendienst er belang bij, de verkregen 
gegevens niet onbeperkt aan derden ter beschikking te stellen 
maar zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van 
de leveranciers. Anderzijds mag een inlichtingendienst ook 
weer niet te terughoudend zijn met het verstrekken en door-
geven van informatie. Dat heeft immers het gevaar dat derden 

5 Trench poised to deal fatal blow to Europol', The European 1 oktober 1994. Zie ook 

bijlage Handelingen Tweede Kamer 94/95, 23490, nr. 18, p. 7. 
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hun belangstelling voor de dienst verliezen en zelf ook geen 
gegevens meer zullen willen doorspelen. Het schoolvoorbeeld 
van een zichzelf isolerende dienst die mede daardoor zijn 
eigen ondergang veroorzaakte, lijkt me het fameuze en in 
1993 opgeheven Interregionaal Rechercheteam Noord-
Holland/Utrecht (zie Middelburg en Van Es, 1994). Met zulke 
dilemma's wordt Europol uiteraard ook geconfronteerd. 
Geheel terecht merkt Robertson in dit verband op: 'It will take 
great skill to maximise the flow of information to the centre 
whilst restricting information from the centre' (Robertson, 
1994, p. 116). 

In dit licht komt de Franse eis van onbelemmerde toegang 
tot het analysesyteem er vermoedelijk op neer dat dit systeem 
een groot deel van zijn nut verliest. Inwilliging van de Franse 
wensen zal er noodzakelijk toe leiden dat de bereidheid van 
de lidstaten tot het verstrekken van informatie aanzienlijk 
afneemt. Dat zou dan misschien zelfs de doodsteek zijn voor 
Europol als echte Europese criminele inlichtingendienst. 
Diens rol zou zich dan hoofdzakelijk beperken tot het zijn van 
brievenbus, zoals Interpol dat ook is (NRC Handelsblad, 
8.12.1994). Boze tongen beweren dat het de Fransen daarom 
ook eigenlijk gaat. Wat daarvan zij, of Europol een brievenbus 
wordt of een criminele inlichtingendienst, maakt natuurlijk 
fundamenteel verschil. Bovendien, indien Europol niet zal 
kunnen functioneren als een echte inlichtingendienst zal het 
a fortiori ook nooit een dienst kunnen worden met eigen 
executieve bevoegdheden. In zoverre is het volstrekt begrij-
pelijk dat met name Duitsland, dat het denkbeeld van een 
Europese FBI bepaald nog niet heeft laten varen, zich op dit 
punt lijnrecht tegenover Frankrijk bevindt. Er staan de 
lidstaten nog spannende onderhandelingen te wachten. 6  Met 
een soort compromis als de waarschijnlijkste uitkomst. 

Gebleken is dat de nationale eenheden van de lidstaten onbe-
perkt toegang hebben tot het informatiesysteem terwijl met 
betrekking tot het analysesysteem een need to know principe 

6 Zie voor de vraag welke taken Europol dienen te worden toevertrouwd vooral het 

Europolnummer van Delikt en delinkwent 1994, nr. 5, met bijdragen van De Feo, Fijnaut, 

De Graaf, Rater en Storbeck. 
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wordt voorgesteld. In aanvulling daarop verplicht artikel 12 
van het ontwerp Europol er toe, de nationale eenheden op de 
hoogte te stellen van alle informatie die op hun eigen staat 
betrekking heeft, en dit ook als deze informatie door Europol 
zelf gewonnen is uit analyses. De bepaling machtigt daarnaast 
Europol er toe, gegevens over strafbare feiten waarover zijn 
competentie zich niet uitstrekt maar waarop men is gestoten 
in het kader van zijn werlczaamheden aan de nationale 
eenheden door te geven. 

Van groot belang is vervolgens dat Europol krachtens artikel 
16 van het ontwerp bevoegd is verklaard, persoonsgegevens te 
verstrekken aan de zogeheten derde eenheden, waaronder 
internationale organisaties, derde staten en Interpol. Het gaat 
hier om eenheden waarvan Europol op zijn beurt ook 
gegevens kan verkrijgen. De bepaling ligt voor de hand omdat 
derde eenheden uiteraard weinig bereid zullen zijn Europol 
informatie te verstrekken als daar nooit iets tegenover staat. 
Wel is Europols bevoegdheid op dit vlak aan beperkingen 
onderhevig. Zo bepaalt artikel 16 van het ontwerp onder meer 
dat gegevens alleen 'in individual' cases mogen worden ver-
strekt, dat een adequaat niveau van dataprotectie moet zijn 
verzekerd en dat de lidstaten die de gegevens hebben aange-
leverd op dit punt geen beperkingen mogen hebben gesteld. 
Een en ander dient nader te worden uitgewerkt in een 
regeling vast te stellen door de Europese Raad. In een aantal 
gevallen dient Europol bovendien vooraf toestemming van de 
lidstaat te vragen. Dat doet zich voor als, kort samengevat, 
wezenlijke belangen of fundamentele rechtsbeginselen van 
deze staat geschonden of in gevaar gebracht zouden kunnen 
worden door de verstrekking. 

Ook met betrekking tot het gebruik van via Europol 
verkregen persoonsgegevens kent het ontwerp een aantal, 
nogal ingewikkelde voorschriften. De hoofdregel, neergelegd 
in de artikel 15 en 16, is dat deze gegevens alleen mogen 
worden gebruikt met het oog op het voorkomen of bestrijden 
van strafbare feiten waarover Europols bevoegdheid zich uit-
strekt. De lidstaten mogen ze ook gebruiken ter preventie of 
repressie van andere strafbare feiten van aanzienlijk gewicht. 
Het staat hun daarnaast vrij, van de gegevens voor andere 
doeleinden, in het bijzonder de bescherming van de staatsvei-
ligheid, gebruik te maken, zij het dat daarvoor voorafgaande 
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toestemming nodig is van de eenheid die deze aan Europol 
heeft geleverd. Voor de lidstaten geldt tenslotte de regel dat 
de gegevens alleen ter beschikking staan van de nationale 
autoriteiten wier taak het is strafbare feiten te voorkomen of 
te bestrij den. Maar ook daarvan kan worden afgeweken, mits 
met toestemming van de eenheid die de gegevens aan 
Europol verstrekte. 

Een tweede algemene regel, neergelegd in artikel 15, is dat 
gegevens door de verkrijger alleen mogen worden gebruikt 
met inachtneming van voorwaarden en beperkingen die 
daaraan zijn gesteld door de eenheid, hetzij een nationale 
hetzij een derde eenheid, die de gegevens aan Europol ter 
beschikking stelde. 

Dataprotectie 
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Gegeven Europols opdracht tot het verzamelen, verwerken en 
verspreiden van grote hoeveelheden gegevens, zowel 
persoonsgegevens als andere gegevens en harde zowel als 
zachte, is behoorlijke dataprotectie uiteraard een van de 
belangrijkste onderwerpen die in een verdrag dienen te 
worden geregeld. Het ontwerp bevat ter zake dan ook de 
nodige bepalingen. Het zou hier te ver voeren, ze alle in detail 
te bespreken. 

Uitgangspunt voor dataprotectie in het ontwerp vormen het 
Verdrag van Straatsburg tot bescherming van personen met 
betrekking tot de geautomatiseerde persoonsgegevens van 28 
januari 1981 en de Aanbeveling van het Comite van Ministers 
van de Raad van Europa betreffende het gebruik van persoon-
lijke gegevens in de politiesector van 17 september 1987, de 
Aanbeveling No. R (87)15. Krachtens artikel 13 van het 
ontwerp hebben de lidstaten tot plicht, bij het processen van 
persoonsgegevens in databestanden een standaard in acht te 
nemen die op zijn minst beantwoordt aan het niveau van 
gegevensbescherming dat is voorzien in deze beide teksten. 
Voor Europol geldt dat met betrekking tot het verzamelen, 
processen en gebruik van zulke gegevens deze teksten in 
account dienen te worden genomen. Waar het tenslotte gaat 
om derde eenheden wordt in artikel 16 verlangd dat deze een 
adequaat niveau van gegevensbescherming kunnen garan-
deren. Verstrekking van gegevens aan deze derde eenheden, 
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waaronder in beginsel alle landen van de wereld zouden 
kunnen vallen, is een zaak van afweging van belangen. 

De opstellers van het ontwerp hebben zich klaarblijkelijk 
niet gewaagd aan het ontwikkelen van een stelsel van eigen, 
autonome en allesomvattende regels voor gegevensbe-
scherming. Zoals dat ook gebeurde in de Aanvullende 
Overeenkomst van Schengen van 1990 hebben zij gekozen 
voor een verwijzing naar het werk van de Raad van Europa. 
Dit brengt mee dat zich dezelfde vragen en problemen 
voordoen als ten aanzien van dat verdrag. 

Een eerste probleem daarbij is dat het Verdrag van 
Straatsburg hoofdzakelijk volstaat met het aangeven van 
algemene principes, waaraan door de verdragspartijen op 
verschillende wijzen uitwerking is gegeven. Mede debet aan 
dit laatste is artikel 9 van het Verdrag dat het aan de verdrags-
partijen toestaat, af te wijken van een aantal beginselen waar 
het gaat om de bescherming van de staatsveiligheid of de 
bestrijding van strafbare feiten. Het is daarom nog de vraag of 
het een voldoende mate van harmonisatie tussen de lidstaten 
tot stand kan brengen(zie Baldwin-Edwards en Hebenton, 
1994, p. 154). Het heeft bovendien alleen betrekking op geau-
tomatiseerde gegevensbestanden, en lijkt nauwelijks van 
betekenis waar het gaat om de omgang met zachte informatie, 
een vitaal onderdeel van het politiewerk. Het is tenslotte 
dubieus of het Straatsburgse verdrag gelet op alle latere tech-
nische ontwikkelingen nog bij de eisen van de tijd is. Meer 
specifiek is de Aanbeveling van 1987 maar dat blijft niet meer 
dan een aanbeveling. 

Gegeven het felt dat aan het Verdrag van Straatsburg door 
lidstaten op uiteenlopende wijze uitvoering is gegeven, rijst 
de vraag voor welke interpretatie zal worden gekozen als het 
gaat om de werkzaamheden van Europol zelf. Dat is voor- 
alsnog volstrekt onduidelijk. Wat betekent het in dit verband 
overigens dat Europol 'shall take account of the principles' 
neergelegd in het Straatsburgse verdrag en de Aanbeveling? 
Hoe bindend is deze formulering? 

Het gevoeligst ligt de problematiek van de dataprotectie 
uiteraard bij de uitwisseling van gegevens met de zogeheten 
derde eenheden. Duidelijk is dat deze eenheden voor het 
overgrote deel niet gebonden zijn aan de standaard die 
binnen de Raad van Europa is ontwikkeld, en daaraan veelal 
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ook niet zullen willen voldoen. Men kan er voor kiezen, met 
deze eenheden slechts zaken te doen voor zover zij een op 
hetzelfde niveau staande standaard voor gegevensbe-
scherming in acht nemen, maar betaalt dan naar alle waar-
schijnlijkheid daarvoor de prijs dat met vele derde landen en 
een aantal internationale organisaties geen gegevens kunnen 
worden uitgewisseld. Die prijs is de opstellers van het 
ontwerp kennelijk te hoog. Artikel 16 van het ontwerp stelt 
ten aanzien van het verstrekken van persoonsgegevens aan 
derde eenheden slechts de eis dat deze over een adequaat 
niveau van dataprotectie beschikken. De Europese Raad heeft 
terzake nadere regels vast te stellen. Waar het anderzijds gaat 
om het betrekken van informatie door Europol van deze 
eenheden zijn in het ontwerp geen specifieke voorschriften te 
vinden. 

Een belangrijk uitgangspunt van dataprotectie is dat te 
verwerken gegevens juist, up to date, en rechtmatig verkregen 
zijn. Het Verdrag van Straatsburg huldigt dit beginsel dan 
ook. Het ontwerpverdrag formuleert het in artikel 14. 
Krachtens deze bepaling zijn de lidstaten aansprakelijk voor 
zover het gaat om gegevens die door hen zijn aangeleverd. 
Europol draagt de aansprakelijkheid waar het gaat om 
gegevens die hij zelf uit analyses heeft gewonnen of die hij 
van derde eenheden heeft verkregen. Dat laatste is prachtig in 
beginsel maar van twijfelachtig praktisch belang. De vraag is 
of Europol werkelijk in staat zal zijn, door derden verstrekte 
gegevens op hun juistheid, up to date zijn en rechtmatige 
verkrijging te toetsen. En als dat al zo zou zijn, dan bestaat 
misschien nog het risico dat gegevens door derde eenheden 
aan nationale eenheden worden geleverd, die ze dan door-
geven aan Europol. Daarmee zou de informatie als het ware 
witgewassen zijn. 

Het ontwerp bevat verder nog voorschriften met betrekking 
tot het corrigeren en verwijderen van gegevens, de termijn 
van het bewaren daarvan, het protocolleren van verstrek-
kingen en beveiliging. 

Uit een oogpunt van controle en rechtsbescherming is in de 
eerste plaats van belang dat de artikelen 21 en 22 van het 
ontwerp voorzien in het instellen van toezichthoudende 
lichamen, te vergelijken met registratiekamers in Nederland. 
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Krachtens artikel 21 dient elke lidstaat een nationaal toezicht-
houdend lichaam op te richten, dat tot taak heeft toezicht te 
houden op het doen en laten van de eigen nationale eenheid 
en de eigen verbindingsofficieren waar het gaat om alles wat 
met het uitwisselen van informatie te maken heeft. Een verge-
lijkbare taak komt krachtens artikel 22 toe aan een door de 
lidstaten op te richten gezamenlijk toezichthoudend lichaam 
met betrekking tot het handelen van Europol zelf. 

In de tweede plaats zijn er de rechten van de personen over 
wie informatie is verzameld. Artikel 17 geeft het datasubject 
het recht om te weten welke gegevens over hem zich bij 
Europol bevinden, wie ze heeft geleverd, wie ze heeft 
ontvangen en met welk doel ze zijn opgeslagen. lnlichtingen 
daarover kunnen echter worden geweigerd waar een goede 
uitvoering van Europols taken, belangen van staatsveiligheid 
of rechtshandhaving van de lidstaten danwel rechten en vrij-
heden van derden zich tegen verstrekking verzetten. 
Vervolgens is in de artikelen 18 en 19 de individu het recht 
verleend op correctie of verwijdering van gegevens die onjuist 
zijn of niet hadden mogen worden opgeslagen. Tenslotte 
heeft hij krachtens de artikelen 20 en 21 het recht zich te 
wenden tot een toezichthoudend lichaam met het verzoek, na 
te gaan of de lidstaten danwel Europol op geoorloofde wijze 
zijn omgegaan met zijn persoonsgegevens. 

Dit systeem van toezicht en rechtsbescherming komt in de 
kern sterk overeen met de regelingen in de Wet persoonsregi-
straties en de Wet politieregisters. In vele opzichten blijkt er 
onder de lidstaten echter nog geen consensus over te bestaan. 
Zo zijn enkele lidstaten niet bereid, bij het recht op infich-
tingen verder te gaan dan een recht op onderzoek door de 
autoriteiten waarvan de uitkomst aan de betrokkene nimmer 
hoeft te worden medegedeeld. Ook bestaat er geen overeen-
stemming over, welke instantie verzoeken die op Europol zelf 
betrekking hebben in eerste aanleg zou moeten behandelen.' 

Geschillenbeslechting 

Tot de controversieelste onderwerpen in de lopende onder- 
handelingen behoort ongetwijfeld de geschillenbeslechting. 

7 Zie bijlage Handelingen Tweede Kamer 94/95, 23490, nr. 18, p. 7. 
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Bij de toepassing van het Europolverdrag kunnen zich vier 
typen geschillen voordoen. In de eerste plaats zijn er 
geschillen denkbaar tussen de lidstaten onderling of tussen 
een lidstaat en de organisatie Europol over de toepassing van 
het verdrag. Ook kunnen geschillen van ambtenarenrecht 
ontstaan tussen Europol en zijn personeelsleden. Ten derde is 
voor de burger van belang dat hij een rechter kan benaderen 
wanneer hij meent dat zijn recht op inlichtingen of op 
correctie danwel verwijdering van gegevens is geschonden. Er 
is tenslotte nog een vierde geschil denkbaar dat eveneens de 
burger raakt. Het hangt samen met een figuur in het ontwerp-
verdrag die in het Nederlandse recht onbekend is. Deze figuur 
houdt in dat een ambtenaar toestemming van zijn superi-
euren behoeft voordat hij als getuige voor de strafrechter of 
een andere instantie mag verschijnen. Het gaat hier om de 
Aussagegenehmigung, in het Duitse recht een vanouds 
bekende en vertrouwde regeling. In het ontwerpverdrag is 
terzake een bepaling opgenomen in artikel 29. Naar 
Nederlands recht hebben ook ambtenaren als getuigen 
onvoorwaardelijk voor de rechter te verschijnen; hooguit kan 
de rechter beletten dat hen bepaalde vragen worden gesteld. 

De meningsverschillen tussen de lidstaten spitsen zich 
vooral toe op de vraag of en in hoeverre het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen bij het beslechten van 
geschillen een taak moet worden toebedeeld. Die menings-
verschillen hebben alles te maken met het principiele debat 
over de grondslag van de samenwerking tussen de lidstaten 
op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Dient die 
intergouvernementeel te blijven of een meer communautair 
karakter te krijgen? Ik wil me daarin hier niet mengen maar 
alleen opmerken dat de Europese burger in een geschil over 
de toepassing van het Europolverdrag uiteraard zeer belang 
heeft bij een sterk systeem van rechterlijke controle. Dit 
wordt het beste bereikt met inschakeling van het Hof van 
Justitie. Het onder Duits voorzitterschap vervaardigde 
ontwerp doet dit in artikel 37 dan ook in de vorm van de 
bevoegdheid voor het Hof om op prejudiciele vragen van 
nationale rechters te beslissen. Deze oplossing wordt ook 
door de Nederlandse regering voorgestaan. 8  Maar er bestaat 

8 Zie bijlage Handelingen Tweede Kamer 94/95, 23490, nr. 18, p. 8. 
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bij een aantal andere staten aanzienlijke weerstand tegen. 
Wat de figuur van de Aussagegenehmigung zelf betreft, de 
Europese burger is in het geheel niet gebaat bij de export van 
dit stukje Duits recht. 

Democratische controle 

Al even klemmend en controversieel, en om grotendeels 
dezelfde redenen, is het vraagstuk van democratische 
controle op Europol. Het lijkt me dat nationale parlementen 
niet werkelijk in staat zijn die uit te oefenen. Zij kunnen hun 
regeringen alleen tot de orde roepen voor zover het gaat om 
het aandeel van die regeringen en dat van hun eigen 
nationale eenheid in het functioneren van Europol. De orga-
nisatie als zodanig valt buiten het bereik van hun controle-
rende mogelijkheden. Zeker wanneer Europol inderdaad het 
karakter krijgt van een echte Europese criminele inlichtingen-
dienst is dat erg onbevredigend. Wie kan bij voorbeeld garan-
deren dat met Europol niet dezelfde soort van problemen 
zullen ontstaan als rond interregionale rechercheteams in 
Nederland zijn gerezen (vergelijk Scholtbach, 1994, p. 728)? 
De enige afdoende oplossing bestaat in werkelijke en effec-
tieve controlerende bevoegdheden voor het Europese 
Parlement. Artikel 31 van het ontwerp voorziet echter alleen 
in verplichtingen voor de Europese Raad, het Parlement jaar-
lijks verslagen toe te zenden, het te consulteren voorafgaand 
aan belangrijke besluiten, rekening te houden met diens 
opvattingen en antwoord te geven op zijn vragen. En dit alles 
blijkt menige lidstaat nog te ver te gaan omdat het zich niet 
zou laten rijmen met het intergouvernementele karakter van 
de samenwerking binnen de derde pijler van het Unieverdrag. 

Europol en andere vormen van internationale samen-
werking 

Het verdrag tot oprichting van Europol schept een nieuw 
kader voor internationale samenwerking in strafzaken, hoofd-
zakelijk door het uitwisselen van informatie. Informatie die 
door de verkrijger kan worden gebruikt ter voorkoming en 
bestrijding van strafbare feiten. Natuurlijk kan en zal dit 
uitwisselen er toe leiden dat de lidstaten ook op het opera- 



De toekomst van Europol 81 

tionele vlak nauwer met elkaar zullen samenwerken. Bij voor-
beeld door gezamenlijke onderzoeken op te zetten, in 
onderling overleg te bepalen wie van hen wanneer bepaalde 
dwangmiddelen zal toepassen, welke verdachten waar terecht 
zullen staan, enzovoort. Dat alles valt buiten het kader van 
het Europolverdrag zelf en is er niet in geregeld. Het vormt er 
echter wel een uiterst belangrijk verlengstuk van. 

Het Europolverdrag staat bovendien niet op zichzelf. Het is 
slechts een van de verdragen die de lidstaten ter beschikking 
staan voor strafrechtelijke samenwerking. Zo zijn er, om 
slechts twee willekeurige voorbeelden te noemen, ook nog de 
Schengenconventie van 1990 met zijn belangrijke bepalingen 
over politiesamenwerking en het Europees Verdrag 
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Of 
speciale regelingen met betrekking tot wederzijdse bij stand in 
administratieve en fiscale aangelegenheden, die vooral van 
betekenis zijn voor bijzondere opsporingsdiensten. Al deze 
regelingen scheppen hun eigen informatiecircuits. Daardoor 
rijzen vragen naar de onderlinge verhouding tussen zulke 
instrumenten van samenwerking. Welke regeling kan in welke 
situatie worden gebruikt en met welk doe!? Dat is niet alleen 
een vraag van doelmatigheid maar ook een die de rechtsbe-
scherming van de individuele burger raakt. Ook in de interna-
tionale samenwerking heeft het water immers de neiging naar 
het laagste punt te !open. Overheden zullen de voorkeur 
hebben voor het toepassen van die regeling die de minste 
juridische hindernissen oplevert. Het is dan ook goed 
denkbaar dat rechtswaarborgen die het Europolverdrag biedt 
hun betekenis verliezen doordat staten voor het gebruik van 
andere regelingen kiezen zodra zij hinderlijk worden. En 
omgekeerd, dat het Europolverdrag rechtswaarborgen in 
andere internationale regelingen in belang doet afnemen. Het 
oerwoud van samenwerkingsregelingen tussen de lidstaten 
van de Europese Unie en daarbuiten dat bezig is te ontstaan, 
zou op zulke implicaties grondig moeten worden onderzocht. 

Tot slot 

Het ontwerp van een verdrag tot de oprichting van Europol is 
een omvangrijke en zeer gecompliceerde tekst. Het bevat vele 
bepalingen die hun geheimen niet zo gemakkelijk prijs geven 
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en waarvan de implicaties vaak moeilijk zijn in te schatten. Er 
zal door politici en juristen grondig op moeten worden gestu-
deerd. 

In het algemeen lijkt het me een ontwerp dat in zijn door-
wrochtheid respect verdient. Al is het nog te vroeg om een 
eindoordeel uit te spreken, ook aan de bescherming van de 
Europese burger is de nodige aandacht besteed al zal niet 
iedereen met het bereikte niveau even gelukkig zijn. 
Vraagstukken van rechterlijke en democratische controle zijn 
nog niet bevredigend opgelost. Ze klemmen des te meer 
wanneer, wat nu nog in discussie is, Europol inderdaad meer 
zal zijn dan een brievenbus en het karakter zal krijgen van een 
bovennationale criminele inlichtingendienst. Er is het nodige 
dat er voor pleit deze keuze te maken als het er om gaat zware 
vormen van internationaal georganiseerde criminaliteit aan te 
pakken. Men zal zich dan wel moeten realiseren dat een 
dergelijke inlichtingendienst op het internationale vlak een 
noviteit is en dat men niet kan steunen op ervaringen die 
eerder met soortgelijke diensten is opgedaan. Een onzeker 
avontuur dus. Ook dat pleit er voor, de uiterste zorg te 
besteden aan de inbedding van Europol in een sluitend en 
effectief systeem van rechterlijke en democratische controle. 
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De strafrechtspleging internationaliseert terwijI zij volgens 
sommigen ook interregionaliseert. In beide gevallen gaat het 
om grensoverschrijdend strafrecht of zo men wenst, om straf-
recht waar op de een of andere manier een grensover-
schrijdend tintje aan zit. De grensoverschrijdende strafrechts-
pleging vindt zijn ontstaan met name in de toegenomen 
grenzeloosheid van de misdaad die vraagt om een reactie 
waarbij nationale staatsgrenzen terecht als uiterst belem-
merend worden ervaren. Het handhaven van die in Europees 
verband welhaast als antiek te beschouwen obstakels neemt 
groteske vormen aan in het licht van ten minste twee 
aspecten, namelijk het credo van de verdwenen grenzen ten 
behoeve van de Europese eenwording, en de noodzaak om 
grensvermijdende misdaad grensvermijdend tegemoet te 
treden. 

Langs de weg van de multi- en bilaterale verdragen wordt 
veel strafrechtsverkeer in goede banen geleid maar ook 
zonder deze klassieke vehikels kan internationale samen-
werking vorm en inhoud worden gegeven. Voor uitlevering 
blijkt niet altijd meer een verdrag noodzakelijk te zijn. Als het 
delict maar zwaar genoeg is lukt het de verzoekende overheid 
meestal wel om de verdachte in handen te krijgen. Op het 
terrein van de interstatelijke politiele samenwerking blijkt al 
evenmin de aanwezigheid van een verdrag een harde eis te 
zijn.' 

Met de constatering dat bij de bestrijding van de crimina-
liteit de strafrechtspleging in toenemende mate een interna-
tionaal karakter heeft gekregen is nog niets gezegd over de 
positie van de individuele burger. Die is in ten minste twee 
modaliteiten aan de orde. In de eerste plaats raakt de straf- 

De auteur is als hoogleraar strafrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Limburg. 
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rechtspleging uiteraard de verdachte die verwikkeld is in een 
strafprocedure met een grensoverschrijdend karakter. In de 
tweede plaats kan het strafrecht ook de burger raken die geen 
verdachte is of tegen wie uiteindelijk geen strafvervolging 
wordt ingesteld. Te denken valt aan het verzamelen, uitwis-
selen en opslaan van privacy-gevoelige informatie, activi-
teiten die tegenwoordig nationaal en internationaal door het 
opsporingsapparaat zeer gekoesterd worden. Zodra die infor-
matie betrekking heeft op een burger die niet tevens 
verdachte is, kan dat facet van de strafrechtspleging ook 
fundamentele rechten van de individuele burger raken. 

Een van de meer actuele thema's van de internationalisering 
van de strafrechtspleging betreft de interstatelijke politiele 
samenwerking. Die grensoverschrijdende samenwerking is 
onderdeel van een gemeenschappelijk Europees beleid op het 
gebied van de bestrijding van ernstige misdrijven. Zo bepaalt 
het Verdrag van Maastricht dat de lidstaten de volgende zaken 
als een gemeenschappelijk belang beschouwen: de bestrijding 
van drugverslaving, de bestrijding van internationale fraude, 
juridische samenwerking in strafzaken, en politiele samen-
werking met het oog op het voorkomen en bestrijden van 
terrorisme, illegaal vervoer van drugs en andere ernstige 
vormen van internationale misdrijven. Het verdrag spoort 
vervolgens aan te komen tot samenwerking op het terrein van 
de douane en formuleert als aanvullende eis de oprichting 
van Europol waarbinnen een systeem moet worden 
ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie (artikel K. 1). 

Europol is er inmiddels en Nederland is er zelfs in geslaagd 

1 Veel politiele samenwerking vindt plaats op informele basis of op grond van 
instemming voor- of achteraf tussen regeringen of vertegenwoordigers ervan. Die 

samenwerking gaat verder dan alleen het uitwisselen van informatie ten behoeve van 
opsporing. Op ruime schaal worden ook opsporingsambtenaren elders gedetacheerd, 

en het is niet steeds helemaal duidelijk wie wat waar voor activiteiten onderneemt De 

Amerikaanse Drugs Enforcement Administration is een goed voorbeeld van deta-

chering. Ambtenaren van die dienst zitten over de hele wereld en niet alleen am infor-
matie uit te wisselen. Zie over deze dienst bij voorbeeld: The eagle has landed; de Lex 

Americana als spiegel voor de wereld', in: H. de Doelder, V. Mul (red.) e.a., 
Samenwerking baat Amerikaans-Nederlandse strafrechtelijke samenwerking, Lelystad, 

Koninklijke Vermande, 1994, pp. 13-37. 
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om het instituut naar Den Haag te halen. Het is een organi-
satie die op dit ogenblik eigenlijk vlees noch vis is? Europol 
heeft namelijk geen operationele taken. Haar opdracht is 
beperkt tot het ter beschikking stellen van informatie ten 
behoeve van nationale politie-eenheden die geacht worden 
mede op basis van die informatie hun operationele taken 
beter te kunnen uitvoeren. lk ben ervan overtuigd dat binnen 
afzienbare tijd Europol over operationele bevoegdheden zal 
beschikken. Het is namelijk niet goed voorstelbaar hoe een 
internationaal politieel instituut daadwerkelijk effectief kan 
bijdragen aan de bestrijding van internationale misdaad als 
binnen dat orgaan niet ook bepaalde operationele bevoegd-
heden aanwezig zijn. Onderlinge concurrentie tussen en 
binnen nationale politie-eenheden werkt ernstig belem-
merend, maar bovendien is het nogal voor de hand liggend 
om bij het zoeken naar een meer doeltreffend antwoord op de 
moderne verschijningsvormen van crimineel gedrag de 
aandacht ook en vooral te richten op het ontwikkelen van een 
internationaal of zo men wil interregionaal opererende 
politie-eenheid die over operationele bevoegdheden beschikt. 

Het is dunkt me vooral een kwestie van tijd om te wennen 
aan de gedachte dat er ook een internationaal opererend 
opsporingsapparaat kan bestaan. Ik ben niet zo overtuigd van 
de bezwaren die tegen een dergelijk instituut bestaan (zie 
Rliter,

11 994). Integendeel, het komt mij voor dat het juist uit 
het oogpunt van controle beter is dit soort instituten 
voldoende bevoegdheden te geven en die bevoegdheden ook 
meteen naar behoren te regelen teneinde te voorkomen dat 
de politie zelf wegen zoekt en vindt die tot hetzelfde resultaat 
leiden maar zonder heldere regeling of normering van 
bevoegdheden. lk meen dat deze ontwikkeling kan worden 
gesignaleerd in de alledaagse praktijk van de politiele samen-
werking en in de intentieverklaring van de lidstaten van de 
Europese Unie zoals neergelegd in de European Declaration 
on Police Cooperation (Forster, 1993). 

In de werkelijkheid van alledag vindt omvangrijk intersta-
telijk politieel verkeer en intensieve samenwerking plaats 
zonder dat er steeds sprake is van een verdrag of een andere 

2 Zie over Europa), het speciale nummer van Delikt en delinlmrent Tijdschrift voor 

Strafrecht mei 1994. 
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regeling waarin een en ander helder is geregeld (zie noot 1; 
Bevers en Joubert, 1994; Fijnaut, 1994). 3  Het verdrag van 
Maastricht noch het Verdrag van Schengen is van kracht, 
maar dat verhindert niet dat politiekorpsen uit verschillende 
lidstaten elkaar weten te vinden als dat nodig is. En in de in 
1991 aangenomen Declaration on Police Cooperation 
verklaren de lidstaten van de Europese Unie zich bereid 
maatregelen te treffen op het gebied van de uitwisseling van 
informatie ten behoeve van: 
- support for national criminal investigation and security 
authorities, in particular in the coordination of investigations 
and search operations; 
- creation of data-bases; 
- central analysis and assessment of information in order to 
take stock of the situation and identify investigative appro-
aches collection and analysis of national prevention 
programmes for forwarding to Member States and for 
drawing up Europe wide prevention strategies measures 
relating to further training, research, forensic matters and 
criminal records departments. 

In diezelfde verklaring heet het: 'Member States agree to 
consider on the basis of a report, during 1994 at the latest, 
whether the scope of such cooperation should be extended'. 
Er zijn nog twee aanwijzingen voor verdergaande ontwikke-
lingen op het terrein van intensieve politiele samenwerking 
op weg naar een internationale of Europese politie-eenheid. 
In het concept-verdrag over Europol wordt een begin 
gemaakt met het oprekken van de bevoegdheden van dit 
instituut. 4  In artikel 3 wordt als een van de taken vermeld het 
verzamelen van informatie ten behoeve van nationale politie-
korpsen. Om informatie te kunnen verzamelen zal Europol 
zich een aantal operationele taken moeten aanmeten zonder 

3 Politiele samenwerking in concrete strafzaken is genstitutionaliseerd en wordt vooraf of 

achteraf door het Openbaar Ministerie goedgekeurd. Duitse opsporingsambtenaren 

mogen als under-cover agenten in Nederland een drugstransactie begeleiden ook als 

de drugs afkomstig zijn van een front-store, zeg maar een staatswinkel, gerund door de 

politic, waar harddrugs besteld kunnen worden. 

4 Aldus het concept verdrag Europol, Brussel 28 juni 1994, 8074, Projet de convention des 

Etats membres de l'Union europeenne portant creation dun Office europeenne de 

police (Europol). 
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welke het verzamelen van informatie niet goed denkbaar is. 
En tot slot is aan het einde van het in november jongstleden 

in Italie gehouden congres over georganiseerde misdaad 
besloten dat in Italie een internationaal opleidingsinstituut 
zal worden gevestigd onder meer ten behoeve van de politic. 
Dat zal vooralsnog beperkt zijn tot het bijscholen van 
nationaal opererende opsporingsambtenaren maar het ligt in 
de rede te veronderstellen dat het zich zal ontwikkelen tot een 
opleidingsinstituut voor internationaal opererende opspo-
ringsambtenaren. Meer in het algemeen kan worden vastge-
steld dat de infrastructuur voor een Europese politiemacht al 
aardig vorm begint te krijgen. 

Naast deze nieuwe door het Verdrag van Maastricht geregis-
seerde impulsen beschikken we al geruime tijd over het 
Verdrag van Schengen waarin al evenzeer uitgebreid 
aandacht is besteed aan interstatelijke politiesamenwerking. 
Meer in het bijzonder gaat het daarbij om grensoverschrij-
dende bevoegdheden zoals het achtervolgingsrecht en de 
bevoegdheid om in het buitenland observaties te verrichten 
(Mols, 1990; Pauly, 1994). 

Vastgesteld moet worden dat binnen Europa gezocht wordt 
naar een efficiente manier om het hoofd te kunnen hieden 
aan de internationaal opererende misdaad. Intensieve 
samenwerking op het terrein van de opsporing van strafbare 
feiten is daar een essentieel onderdeel van en ik meen dat er 
redenen zijn aan te nemen dat die samenwerking zal worden 
gentensiveerd en uiteindelijk zal leiden tot een Europese 
politiemacht met operationele bevoegdheden. 

Een van de centrale problemen die zich bij deze samen-
werking voordoen is de controle op de politie en de 
bescherming van de positie van de verdachte en van de 
fundamentele rechten van de individuele burger (Mols en 
Spronken, 1990). Wanneer we de huidige ontwikkelingen op 
nationaal niveau bezien dan valt op dat in diverse Europese 
lidstaten problemen bestaan ten aanzien van de controle op 
en de normering van politiebevoegdheden in het kader van de 
opsporing van ernstige vormen van criminaliteit 
(Ermittlungsmassnahmen, 1993). Met name op het gebied van 
de bestrijding van de zogenaamde georganiseerde misdaad 
doet zich het gebrek aan heldere regelgeving en mitsdien aan 
normering van politie-optreden voelen. Dat manifesteert zich 
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in de vorm van zogenaamd grensverleggend politieel 
optreden waarbij op voorhand niet altijd even duidelijk is of 
dat optreden nog valt binnen de kaders zoals door de 
wetgever aangegeven. 

Een tweede kenmerk van de ontwikkelingen op nationaal 
niveau is dat politieel optreden de neiging heeft zich te 
onttrekken aan democratische en rechterlijke controle, en tot 
slot moet worden vastgesteld dat moderne technieken de 
politie in staat stellen om in toenemende mate in het geheim 
te opereren. Het is voorspelbaar dat deze elementen zich ook 
manifesteren op het internationale vlak waarbij voor wat 
betreft de controle op de rechtmatigheid de internationale 
dimensie een extra handicap kan vormen door de enkele 
omstandigheid dat als de rechter al te weten krijgt welke 
opsporingsactiviteit heeft plaatsgevonden, hij nog geen 
antwoord heeft op de vraag of de desbetreffende activiteit in 
het land waar deze plaatsvond wel rechtmatig is toegepast. 

Zo er al regelgeving bestaat, is die bepaald niet steeds 
identiek aan de eigen nationale wetgeving en rechtspraak. In 
veel gevallen juist waar het gaat om grensverleggend optreden 
in het kader van het bevorderen van de doelmatigheid van 
justitieel optreden in de sfeer van de bestrij ding van de geor-
ganiseerde misdaad, ontbreken duidelijke regels veelal en ziet 
de nationale rechter — en met hem de verdachte en zijn verde-
diger — zich voor een groot rechtsstatelijk probleem geplaatst. 
Effectieve controle op grensoverschrijdend politie-optreden 
is, zo de feiten controle al mogelijk maken, uiterst gecompli-
ceerd. 

Gebrek aan inzicht in de buitenlandse regelgeving en recht-
spraak, gebondenheid aan buitenlandse eigenaardigheden en 
de erkenning van de strafrechtelijke soevereiniteit van de 
buitenlandse autoriteiten welke zich niet zelden manifesteert 
in de mededeling dat wat elders gebeurt niet onder de verant-
woordelijkheid van de Nederlandse autoriteiten (lees: het 
0.M.) kan worden gebracht, in combinatie met de hiervoor 
vermelde factoren die toezicht op politie-optreden bemoei-
lijken, leiden tot een paradoxale situatie: naarmate normering 
des te noodzakelijker is vanwege de op het spel staande 
belangen van zowel het opsporingsapparaat als de verdachte 
en meer in het algemeen van de samenleving, wordt zij tevens 
moeilijker uitvoerbaar. En het omgekeerde is evenzeer juist: 
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naarmate het politieel optreden zich meer in nevelen hult, is 
normering en toetsing des te noodzakelijker. 

Policing the police 
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In het toezicht op interstatelijk politie-optreden moeten twee 
vragen worden beantwoord. De eerste heeft betrekking op de 
gevolgen van onrechtmatig politie-optreden, de tweede houdt 
zich bezig met de inrichting van het toezicht. Een interna-
tionaal erkend beginsel is dat staten waar het gebruik van 
onrechtmatig verkregen bewijs niet is toegestaan danwel aan 
beperkingen onderhevig is, dezelfde regels dienen te hanteren 
ten aanzien van bewijs dat elders in het kader van een inter-
nationale samenwerking onrechtmatig is vergaard. 5  En voorts 
is men van oordeel dat alle staten bewijs moeten uitsluiten 
dat is verkregen door te handelen in strijd met fundamentele 
rechten. 

net komt mij voor dat het uitsluiten van bewijs van eminent 
belang is voor het handhaven van de hygiene in de straf-
rechtspleging. Niet alleen is de uitsluiting van bewijs een 
gepaste sanctie op onrechtmatig optreden, het kan bovendien 
uitermate preventief werken en aldus een belangrijke bijdrage 
leveren aan het respecteren van een van de pijlers van de 
democratische rechtsstaat, de rule of law. Maar deze bena-
dering dwingt wel tot de conclusie dat effectief toezicht op de 
politie op zodanige wijze en op zodanig tijdstip dient te 
gebeuren dat uitsluiting van het bewijs nog tot de mogelijk-
heden behoort. Dat betekent dat nog tijdens de strafpro-
cedure een beslissing moet worden genomen over de recht-
matigheid van de verkrijging van het bewijs. 

En dat brengt mij tot de tweede vraag, die over de inrichting 
van het toezicht. Controle op interstatelijk politie-optreden 
doet zich voor op twee niveaus, het nationale en het interna-
tionale. Op nationaal niveau is de rechter de aangewezen 
instantie om het bewijs te toetsen en zo nodig uit te sluiten. 
De ervaring leert echter dat de nationale rechter niet in alle 
gevallen voldoende geequipeerd is om deze exercitie naar 

5 Zie aanbeveling 7 als opgenomen in Revue internationale de droit pOnale, 'The regiona-

lization of international criminal law and the protection of human rights in international 

cooperation in criminal proceedings', 65e jrg.. le en 2e trimester 1994, p.605. 
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behoren uit te voeren. Voor een deel heeft dat te maken met 
een gebrek aan kennis van het buitenlandse recht, hetgeen op 
zijn beurt weer kan worden veroorzaakt door onduidelijk-
heden die daar bestaan ten aanzien van de rechtmatigheid 
van bepaalde operaties; voor een ander deel hangt het samen 
met onduidelijIcheden in de betreffende verdragen zelf. 

Wanneer we bij voorbeeld het Schengenakkoord nader 
bezien dan lijkt het verdrag op zichzelf helder maar bij nadere 
bestudering blijkt de tekst nogal wat vragen op te roepen (zie 
ook Bevers en Joubert, 1994). In het belang van eenduidige 
rechtspraak maar ook voor die gevallen waar de rechter zich 
geplaatst ziet voor een door hem niet te beantwoorden vraag, 
zal het toezicht ook op internationaal niveau vorm en inhoud 
moeten krijgen. 

We kennen in Europa al diverse vormen van toezicht op 
nationale organen. De Straatsburgse Commissie en het Hof 
voor de rechten van de mens zijn belangrijke toezichthou-
dende organen maar minder geschikt voor het toezicht op de 
politie alleen al vanwege het ontbreken van de mogelijkheid 
onmiddellijk over te gaan tot uitsluiting van het bewijs. 6  
Daarvoor lijkt het meer aangewezen de mogelijkheid te 
openen van de prejudiciele vraag zoals thans al mogelijk is bij 
het Hof te Luxemburg, in combinatie met een individueel 
klachtrecht over al dan niet vermeend onrechtmatig grens-
overschrijdend politieel optreden.' Naar het zich laat aanzien 
zal dat Hof ook bevoegd worden om klachten te behandelen 
over de werkzaamheden van Europol. 8  

Gegeven de behoefte aan een internationaal toezicht op 

6 De Commissie en het Hof behandelen klachten over schending van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

Een van de vereisten voor ontvankelijkheid van de klacht is dat de nationale mogelijk-

heden moeten zijn uitgeput. Bovendien is het nog maar de vraag welke gevolgen 

moeten worden verbonden aan een beslissing waarbij de klager in het gelijk wordt 

gesteld. In de regel wordt gezocht naar een minnelijke schikking waarbij een financiele 

tegemoetkoming het maximaal haalbare lijkt, zeker als de klager zijn straf inmiddels 

heeft ondergaan op het moment van de voor hem gunstige Straatsburgse uitspraak. En 

dat komt regelmatig voor want de Straatsburgse organen hebben niet overtuigend 

bewezen in staat te zijn binnen redelijke ternnijn een beslissing af te scheiden. 

7 Het voordeel van de prejudiciele vraag is dat de beslissing van het supranationaal 

college kan worden meegenomen in de nationale hoofdprocedure waarvan de behan-

deling wordt geschorst totdat het antwoord,op de vraag binnen is. 

8 Aldus het voorgestelde artikel 37 van het concept-verdrag Europol. 
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grensoverschrijdend politie-optreden is het aan te bevelen te 
bezien of de competentie van het Hof kan worden uitgebreid 
tot grensoverschrijdend politie-optreden in het algemeen. 
Dat vooronderstelt overigens wel dat het Hof binnen redelijke 
termijn kan voorzien in een beslissing die zo mogelijk nog 
gevolgen kan hebben voor de nationale procedure. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Zoals opgemerkt is een 
van de kenmerken van de nationale ontwikkelingen de 
neiging van de politie om zich bij de operationele taken te 
onttrekken aan democratische controle. Teneinde te bevor-
deren dat geheime operaties meer inzichtelijk en contro-
leerbaar worden ware het aan te bevelen om een interna-
tionale fact finding-commissie in het leven te roepen die 
gevraagd en ongevraagd onderzoeken kan verrichten in de 
lidstaten naar politie-optreden. De commissie zou moeten 
worden samengesteld uit onaffiankelijke deskundigen uit de 
diverse lidstaten. Zij zou de bevoegdheid moeten hebben om 
politiekorpsen en bijzondere eenheden te bezoeken en om 
interviews af te nemen met name ook over operationele 
aspecten van het grensoverschrijdend politie-optreden en het 
optreden in het kader van de opsporing van grensoverschrij-
dende criminaliteit. Daarbij kan de commissie zich uiteraard 
laten aansturen door kennis over individuele zaken. De 
commissie brengt regelmatig verslag nit van haar bevindingen 
aan de betreffende nationale overheden en aan bij voorbeeld 
het Europees parlement. 9  

Tot besluit 

Wie van oordeel is dat grensoverschrijdende criminaliteit met 
behulp van het strafrecht moet worden bestreden kan niet 
zonder grensoverschrijdend politieel optreden. Daarbij kan 
worden gekozen voor een intensieve vorm van samenwerking 
of een toekenning van grensoverschrijdende bevoegdheden 
aan een Europese politie-eenheid. De mogelijkheid om zich 

9 Een voorbeeld van een dergelijke constructie in verband met internationaal toezicht op 

nationale instituten is het multidisciplinaire Europees Comite ter preventie van Faltering 
en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Dat comite brengt 

bezoeken aan penitentiaire inrichtingen en brengt verslag uit over haar bevindingen. De 
indruk bestaat dat van de werkzaamheden van dat comite een niet geringe preventieve 

werking uitgaat 
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aan democratische en rechterlijke controle te onttrekken lijkt 
in het interstatelijke politieel verkeer te worden gefaciliteerd, 
reden om een extra waarborg te ontwikkelen ten behoeve van 
de bescherming van de positie van de individuele burger. 

Of de hier voorgestelde modaliteiten effectief zijn, wordt 
mede bepaald door de kracht waarmee nationale overheden 
bereid zijn zich te verzetten tegen de toenemende verzelf-
standiging van het politie-apparaat, maar vooral door het 
openstellen van een individueel klachtrecht over grensover-
schrijdend politie-optreden en de aan een rechterlijke 
beslissing over de rechtmatigheid van dat optreden gekop-
pelde strikte toepassing van de exclusionary rule. 
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De EG is een duurzame rechtsorde waarin het gemeenschappe-
lijke recht een zelfstandige status heeft. De verdragen, proto-
collen, wijzigingen en aanvullingen, en algemene rechtsbegin-
selen behoren tot het zogenaamde primaire recht, het recht dat 
binnen het stelsel van communautaire rechtsbronnen de 
hoogste rang inneemt. De besluiten die de Raad en de 
Commissie ter uitvoering van de verdragen kunnen nemen, 
vormen het secundaire recht van de Gemeenschappen. 

Anders dan de staatsinrichting van de lidstaten waarin drie 
machten onderscheiden worden (wetgeving, uitvoering en 
rechtspraak), kent de institutionele orde van de Gemeenschap 
een vierpolige structuur: Commissie, Raad, Parlement en Hof. 

Raad van Ministers 
De Raad van Ministers bezit de bevoegdheid bindende 
besluiten vast te stellen. De besluiten van de Raad die meestal 
de vorm van een verordening of richtlijn hebben, kunnen 
getoetst worden bij het Europese Hof van Justitie. Om de 
onderhandelingen en besluitvorming van de Raad een 
continue karakter te geven is op ambtelijk niveau een Comite 
van Permanente Vertegenwoordigers ingesteld (Coreper) dat 
de beslissingen van de Ministerraad voorbereidt. 

Europese Commissie 
De Europese Commissie formuleert de voorstellen voor 
besluitvorming en geeft uitvoering aan het gemeenschappe-
lijke beleid dat door de Raad is vastgesteld. De Raad van 
Ministers (beslissingsrecht) en de Europese Commissie (initia-
tiefreche zijn aldus sterk op elkaar aangewezen. Door hun 
verstrengeling is een intern controlemechanisme ingebouwd. 
De invloed van het Europees Parlement als controlerend 
orgaan is zwak gebleven. De Raad van Ministers kan dan ook 

Dit overzicht werd door de redactie samengesteld op basis van artikelen van prof. mr . 

J. J. E. Schutt° en de Europa-cursus van Instituut Clingendael. met name het artikel 
West-Europa in wording; een geschiedenis van vallen en opstaan' door Chr. L. Belie en 

J. van der Harst. 
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vergaande besluiten nemen zonder effectieve democratische 
controle (zowel op nationaal als op Europees niveau), mede 
doordat de beraadslagingen in de Raad geheim zijn. 

Euro pees Parlement 
Het Europees Parlement adviseert over ontwerpbesluiten en 
over het beleid van de Gemeenschap. In sommige gevallen 
gaat de betrokkenheid van het Parlement verder en kunnen 
besluiten alleen in samenwerking met of met mede-beslissing 
van het Parlement tot standkomen. Ook bij de vaststelling van 
de EG-begroting heeft het EP beslissende zeggenschap. Het 
Parlement kan de Commissie politiek ter verantwoording 
roepen. Dit geldt niet voor de Raad. De leden van de Raad zijn 
elk ten opzichte van hun nationale parlement voor hun 
optreden politiek verantwoordelijk. 

Europese Hof 
Het Europese Hof beoordeelt de rechtmatigheid van de 
besluiten van Commissie en Raad en oordeelt verder over 
kwesties die voortvloeien uit de verdragen. Verder bewaakt 
het Hof de gelijkvormige interpretatie van het gemeenschaps-
recht (onder andere door zogenaamde 'prejudiciele 
uitspraken' te doen ten aanzien van vragen van nationale 
rechters over de uitleg van Europese regelgeving). Het Hof 
kan worden ingeschakeld bij conflicten tussen lidstaten en 
Europese instellingen onderling, tussen nationale regeringen 
en de Commissie, en verder op grond van zaken die door 
rechtspersonen en bedrijven worden aangespannen indien zij 
zich geschaad achten in hun belangen door Europese 
besluiten die hen rechtstreeks raken. 

Europese Raad 
De Europese Raad voor staatshoofden en regeringsleiders is 
geen formele instelling van de EG. Hij geeft aan de beleids-
voorbereiding en beleidsuitvoering van de EG richting. 

Verdrag van Maastricht 

In het Verdrag van Maastricht gaat de Europese 
Gemeenschap op in het bredere verband van de Europese 
Unie. Het Verdrag berust op drie pijlers (zie schema 1). De 
eerste pijler bevat de sectoren die reeds door het gemeen- 
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Schema 1: Be Uniestructuur volgens het Verdrag van Maastricht 

2 

Gemeenschappelijk 

buitenlands- en veilig- 

heidsbeleid 

Art. J 

Gemeenschappelijke principes en instituties 

Raad van Ministers 

1 	 3 

EG en EMU Gemeenschappelijk 
beleid ray. Justine en 

Binnenlandse Zaken 

Art. G 	 Art. K 
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schapsrecht worden beheerst, plus een aantal nieuwe 
gebieden terzake waarvan de gemeenschap bevoegd is 
verklaard. De doelstelling te komen tot een EMU (econo-
mische en monetaire unie) behoort eveneens tot de eerste 
pijler. De EMU zal in een drietal fasen opgebouwd worden 
waarvan de laatste fase (invoering van de Ecu de gemeen-
schappelijke munt) uiterlijk in 1999 in moet gaan. 

Het kenmerkende van deze eerste pijler is de communau-
taire structuur (ook wel supranationaal genoemd). Dat wit 
zeggen dat de besluitvorming door de Raad rechtstreeks 
verbindend is voor de lidstaten en prevaleert boven het 
nationale recht. Op beperkte gebieden is de Raad exclusief 
bevoegd omdat de lidstaten hun bevoegdheden eerder aan de 
Gemeenschap hebben overgedragen. Tot de communautaire 
regelingsbevoegdheid van de eerste pijler behoort ook de 
unificerende uitleg die het Europese Hof aan besluiten van 
Raad en Commissie geeft. 

De tweede en derde pijler kennen daarentegen een inter-
gouvernementele aanpak. De tweede pijler heeft betrekking 
op het gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid. 
De derde pijler richt zich op samenwerking op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken (asielrecht, immigratie, grens-
controle, politiele samenwerking). De intergouvernementele 
structuur duidt erop dat besluiten in bijna alle gevallen 
unaniem moeten worden genomen en dikwijls eerst na goed-
keuring door de nationale parlementen en uitdrukkelijke 
bekrachtiging door de lidstaten verbindend worden. Bij 
sommige kwesties kan met een gekwalificeerde meerderheid 
worden gestemd, maar dit geldt alleen als alle lidstaten 
hebben ingestemd welke kwesties hier onder vallen (in de 
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praktijk zijn dat meestal technische kwesties of toepassings-
besluiten). Op deze wijze behouden de lidstaten hun soeve-
reiniteit omdat ze de facto over het vetoreCht beschikken. 

De totstandkoming van gemeenschappelijk beleid in de 
pijlers II en III verloopt dus niet volgens het communautaire 
besluitvormingsproces (voorstel van de Commissie dat 
vervolgens in het Parlement wordt behandeld en waarover 
uiteindelijk een besluit wordt genomen door de Raad van 
Ministers). In plaats daarvan kunnen zowel de Commissie als 
de lidstaten het initiatief nemen en voorstellen doen. Het 
Europees Parlement wordt dan ingelicht; het Hof wordt er in 
beginsel niet bij betrokken. 

Justitie en binnenlandse zaken 

De samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse 
zaken dateert uit het midden der jaren zeventig toen onder 
andere het Trevi-overleg werd opgericht. De verantwoorde-
lijke ministers voor politie en binnenlandse veiligheid van de 
twaalf EG-lidstaten hadden hier zitting in. De besprekingen 
waren geheim. Drie werkgroepen die zich bezighielden met 
terrorisme, training en georganiseerde misdaad legden hun 
werkzaamheden voor aan een groep hoge ambtenaren die de 
halfjaarlijkse bijeenkomst van ministers voorbereidde. In 
1991 werd een speciale werkgroep opgericht die voorstellen 
met betrekking tot Europol diende uit te werken. Ook andere 
overlegvormen zijn in de jaren zeventig en tachtig in het leven 
geroepen (zoals de Ad Hoc Immigratiegroep en Celad, de 
coordinatiegroep in de strijd tegen drugs). 

Sinds 'Maastricht' zijn al deze overleggroepen opgegaan in 
de derde pijler. In artikel K1 staan de gebieden vermeld waar 
de samenwerking betrekking op heeft: 
- asielbeleid; 
- overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten door 
personen en de controle daarop; 
- immigratiebeleid en beleid ten aanzien van onderdanen van 
derde landen; 
- strijd tegen de drugverslaving; 
- bestrijding van fraude van internationale omvang; 
- justitiele samenwerking in burgerlijke zaken; 
- justitiele samenwerking in strafzaken; 
- douane samenwerking; 
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Schema 2: Structuur van de J8Z-Mder 

Road van Ministers 

Coreper 

K. 4 Comite 

Stuurgroep I 	 Stuurgroep II 
Asiel en immigratie 

Werkgroepen 

Migrafie 
Asiel 
Visa 

Buitengrenzen 
Valse documenten 

Werkgroepen 

Terrorisme 
Politiele samenwerking 
(operationeel en tech- 

nisch) 
Drugs en georgani- 

seerde misdaad 
Douane samenwerking 
Ad hocgroep Europol 

Na besluilvarming in de Raad van 29/30-11-1993 

Stuurgroep III 
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Politie en veiligheid 	Justitiele samenwerking 

Werkgroepen 

Strafzaken: 
Uitlevering 

Internationaal georgani- 
seerde misdaad 

Verhouding strafrecht - 
gemeenschapsrecht 
Intrekking van het 

rfibewijs 

Burgerlijke zaken: 
EGG- Executieverdrag 

Overdracht van stukken 

- politiele samenwerking en de organisatie op Unie-niveau 
van een systeem voor de uitwisseling van informatie binnen 
een Europese Politiedienst (Europol). 
Het hoogste orgaan van de derde pijler is de Raad van 
Ministers. De beraadslagingen van de Raad worden door 
Coreper voorbereid. Onder Coreper is een Comite gecreeerd, 
het K4 Comae, die de werkzaamheden van drie steering 
comites controleert die zich bezighouden met immigratie en 
asiel, politiele en justitiele samenwerking (zie schema 2). Die 
drie stuurgroepen vervangen de activiteiten van Trevi en 
andere voormalige overleggroepen. 

De samenwerking blijft intergouvernementeel van aard: de 
besluiten (die meestal de vorm hebben van internationale 
conventies) worden meestal nog altijd genomen per 
consensus (eenstemmigheid). Voorstellen komen van de 
lidstaten, maar ook in beperkte mate van de Commissie. De 
voorzitter moet het Parlement raadplegen over de voor-
naamste werkzaamheden; het Parlement kan vragen stellen. 
Er is geen algemene rol voorzien voor het Hof van Justitie. 
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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. 21, no. 1, 1995) is Cooperation 
in Europe. 

Criminal law in a European context (revisited) 
J.J.E. Schutte 

With respect to the most traditional framework, the Council 
of Europe, it is observed that the organisation has over the 
last four years expanded from 23 to 33 member states, a trend 
which is likely to continue in the years to come. Although the 
Council of Europe has recently added a number of interesting 
achievements to its already long list of reports, resolutions 
and conventions in the field of penal law, criminology and 
penology, the organisation is rapidly changing in character 
and its pioneering role in this field may to a large extent be 
taken over by the European Union. Indeed the Treaty of 
Maastricht establishing the European Union of the 12 
member States of the EC, has created in its Title VI, or 'third 
pillar', a new structure has replaced the previously existing 
various working groups, such as the Trevi-group, the ad hoc 
group Immigration, the EPC group on judicial co-operation 
and the club of Customs Directors. The Maastricht Treaty is in 
force since November 1st 1993, and there are already 
complaints about a lack of results and demands for change. 
Such criticism seems to be unjustified, or at least premature. 
The problems facing the EU member States in the field of 
immigration and asylum are formidable indeed and the poli-
tical sensitivities involved are immense. A careful balance has 
to be found between matters that are within the competence 
of the Communities and those which are left to the member 
States. Particularly with respect to criminal law, the inter-
action with community law is a difficult one. This is illu-
strated by two examples, i.e. the action against drugaddiction 
and trafficking, and the action to protect the financial inte-
rests of the Community against frauds. 



JustItikle verkenningen, pg. 21, nr. 1, 1995 100 

The Scandinavian model 
C.F. Mulder and CF. Rater 
The authors discuss the Scandinavian model and contrast this 
model with the striving for a uniform European penal law (the 
uniformization model). The Scandinavian model has already 
been functioning for thirty years after the checking of persons 
at the internal borders ceased to exist. The basic principle of 
the Scandinavian model is that the cooperating states keep 
their own laws, procedures and institutions in the field of 
penal law, but at the same time try very hard to minimize the 
disadvantages stemming from that. The advantage is that in 
this way national administration of criminal law is not thre-
atened so that a lot of resistance to cooperation is taken away. 

The repressive side of the European union 
IC Buruma 
National law enforcement Can't be understood in the 1990's 
without taking into account the influence of the European 
Union. The question this article is dealing with, is in which 
way the Union is strengthening its grip on criminal law. Penal 
enforcement of community law is mainly a national responsi-
bility. Nevertheless substantive criminal law is already influ-
enced by EC-law, not only because of its rules in community 
regulated matters. More important from a penal point of view 
the author considers to be the obligation to assimilate enfor-
cement procedures not only in case of fraud against the EC 
budget, but also in other community regulated matters. 
Moreover the recent step to force member states to 
harmonize their administrative penalties are thought to be 
worrying, because it is not clear when the punitive lawmaking 
processes of European institutions will find their limits. 
Concerning the enforcement agencies it can be expected that 
in the wake of the verification powers of EC-officials there will 
grow an enforcement network of EC-officials and national 
officials that is hard to handle by whatever authorities. For 
the traditionally most important areas of penal law the third 
pillar of the Union is of utmost importance. It is hard for 
national parliaments to control the activities of their 
ministers in the recently established Council of ministers for 
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justice and internal affairs. One of the most important 
matters on the agenda of this council is Europol. At the 
moment this organization can't be understood as a suprana-
tional organization, let alone as an executive police force. 
However, according to the author there will be a natural 
tendency for Europol to become an autonomous organization 
with a certain kind of executive powers because of its very 
task. 

The future of Europol 
A.H.J. Swart 
For some three years now, the Member States of the European 
Union have been negotiating a Convention on the esta-
blishment of Europol. In the meantime, Europol has started 
its work on the provisional basis of a ministerial agreement 
adopted in Copenhagen in June 1992. This article analyses the 
ongoing negotiations on the basis of a draft Convention that 
has been submitted by the British government to the House of 
Lords. In particular it discusses the questions of the offenses 
for which Europol would have competence, the type of func-
tions it would have to fulfil, problems of dataprotection with 
regard to information and intelligence to be collected, 
analyzed and disseminated by Europol, and the issues of 
democratic and judicial control. It appears that there is still 
basic disagreement between the Member States as to the role 
they expect Europol to play in helping to prevent and combat 
crime at a European level. Many issues of great concern to the 
European citizen also remain undecided. 



Journaal 

[en aanvechtbare visie op de ontwikkeling van criminaliteit; 

een reactie op Theeuwes en Van Velthoven 

In JV nr. 8 van de vorige jaargang 
staat een artikel van de Leidse 
economen Theeuwes en Van 
Velthoven ten economische visie op 
de ontwikkefing van criminaliteil. 
Daarin warden tijdreeksanalyses 
uitgevoerd teneinde inzicht te krijgen 
in de samenhang tussen de ontwik-
kering van criminal iteit en een aantal 
factoren, zoals: werkloosheid, 
pakkans en strafmaat, en normen en 
waarden. Een inzicht dat vervolgens 
wordt gehanteerd on' tot een veer- 
spelling van de criminaliteit in het jaar 

2000 te komen. 
Wij juichen het toe dat economen 
interesse hebben veer de vraag-
stukken waar criminologen mee 
worstelen. Het onderzoek roept 
echter (te) veel vragen op. Op een 
aantal daarvan gaan wij hier in. 

De problemen 

Bij tijdreeksanalyses heeft men te 
maken met vijf problemen. Men dient: 
- ter vermijding van beruchte non 
sense-correlafies uit te gaan van een 
theorie waarin de te gebruiken varia-
belen op overtuigende wijze met 
elkaar in verband warden gebracht 
- de (vaak nog abstracte en niet te 
meten) begrippen die in die theorie 
een belangrijke rd l spelen te identifi-

ceren; 
- voor die begrippen indicatoren 
(meetbare variabelen) to vinden; 

- deze indicatoren op een goede Gij 
voorbeeld over de tijd gezien 
constante) manier te meten: 
- de toetsingen op significantie zo 
goed mogelijk uit te voeren. 

In deze bijdrage willen we in deze 
volgorde nagaan in hoeverre de 

auteurs er in geslaagd zijn deze 
problemen op te lessen. 

De theorie 
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Er is niet echt sprake van een theori-
tische inbedding van het onderzoek; 
volstaan wordt met een aantal 
summiere literatuurvetwijzingen. 
Daarbij is het verbazingwekkend dat 
Van Dijk wordt opgevoerd als een 
verdediger van het belang van de 
factor 'werkloosheid', terwfil deze juist 
de toename van de welvaart (en 
uitdrukkelijk niet de economische 
malaise) verantwoordefijk acht voor 
de stijging van de cdminaliteit. 
Werkloosheid wordt daarentegen 
door - de eveneens genoemde - 
Longman als eon van de belangrijkste 
oorzakelijke variabelen gezien. In feite 
zijn 'welvaart' en Werkloosheie 
centrale begrippen uit twee strijdige 
theorieen. Men kan ze in eon 
onderzoek gebruiken, maar dan dient 
men wel eon theoretisch raamwerk te 
ontwikkelen waarin de begrippen op 
een aannemelijke manier met elkaar 
in verband warden gebracht. De 
schrijvers beperken zich echter tot 
vermelding van het inzicht dat een 
aantal aan de economische situatie 
gerelateerde begrippen een rol zullen 
spelen. We komen hierop nog terug. 
Voider wordt de, op economisch 
inzichten georienteerde, afschrik-
kingstheorie gebruikt en warden de 
veranderingen in het normen- en 
waardenstelsel opgevoerd als de 
belangrijkste vertegenwoordigers van 
de niet-economische factoren die van 
belang zijn veer de ontwikkefing van 
criminaliteit. 



Joumaal 

De belangrijke begrippen 

Gegeven de gebruikte theorieen valt 
de keuze voor de van belang zijnde 
begrippen nog wel te verdedigen. 
Werkloosheid, economische groei en 
inkomensongelijkheid zijn de 
gebruikte begrippen voor de econo-
mische situatie, pakkans en strafmaat 
staan voor de afschrikkingstheorie en 
veranderingen in het normen- en 
waardenstelsel worden weergegeven 
in de begrippen sociale controle, 
sociale cohesie, morele codes en 
normbesef. Als afhankelijke variabele 
- dus als maat voor de criminaliteit 
(Crim) - wordt het aantal door de 
politie en marechaussee geregis-
treerde misdrijven gehanteerd. 

De indicatoren 

De operationalisatie van deze 
begrippen naar indicatoren roept 
echter problemen op. Zo komen we 
bij de operationalisatie van de 
begrippen 'pakkans' en 'strafmaat' 
opeens 'politiesterkte per hoofd van 
de bevolking' tegen en niet duidelijk 
wordt aangegeven bij welk begrip 
deze indicator thuis hoort. Een groot 
probleem is dit filet, want het kan niet 
bij 'strafmaaf en het zal dus wel een 
indicator van pakkans zijn. Voor de 
begrippen 'sociale controle', 'sociale 
cohesie', 'morele codes' en 'norm-
besef worden vijf indicatoren 
genoemd. De eerste drie, te weten 
'het aantal scheidingen per duizend 
inwoners', 'het aantal gescheiden 
personen als fractie van de totale 
bevolking' en 'het percentage huwe-
lijken dat niet kerkelijk bevestigd 
worth', lijken deze indruk te beves-
tigen. Verrassend zijn echter de indi-
catoren 'het bevolkingsaandeel van 
jongens tussen vijftien en negentien 
jaar' (Jongens) en 'het bevolkings-
aandeel van niet-Nederlanders' 
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(NietnI). Moeten die ook opgevat 
worden als indicatoren van 'verande-
ringen in het normen- en waarden-
stelsel'? Oat wordt ook na herlezing 
niet duidelijk. Op pp. 49-50 krijg je de 
indruk dat het niet onmogelijk is dat 
ze enkel en alleen zijn toegevoegd op 
grond van het feit dat ze volgens een 
rapport van het SCP zouden samen-
hangen met criminaliteit. Deze indruk 
wordt nog versterkt doordat beide 
variabelen bij de bespreking van de 
resultaten (p. 61) worden genoemd 
als indicatoren voor de 'bevolkings-
structuur. De vraag rijst of dit als 
begrip moet worden toegevoegd. 
Een probleem van een andere orde is 
of het aantal scheidingen per duizend 
inwoners (Scheiding) en het aantal 
gescheiden personen (Gescheiden) 
indicatoren van het normen- en 
waardenstelsel zijn. Het valt 
evengoed te verdedigen dat ze indi-
ceren in welke financiele situatie de 
betrokkenen verkeren en dat ze 
daarom eerder een indicator op indi-
vidueel niveau, of zo men wil op 
micro-niveau, van de economisch 
bepaalde factoren zijn. Dit is meer 
dan een woordenspel. In het 
benoemen van deze twee variabelen 
tot indicatoren van het normen- en 
waardenstelsel ligt de suggestie 
opgesloten dat de betrokkenen over 
een crimineler/lager normen- en 
waardenstelsel zouden beschikken en 
als dan vervolgens blijkt dat die varia-
belen bijdragen aan een hoger aantal 
misdrijven dan wordt die suggestie 
onderstreept. Dat gaat wel ver. Men 
kan om vele redenen overgaan tot 
scheiding en daaronder kan vallen 
dat men omwille van een burgerlijke 
buitenwacht elkaar niet !anger het 
leven ondraaglijk wil maken, dat men 
niet langer in hypocrisie wil leven, dat 
men de kinderen niet langer wil 
blootstellen aan de spanningen die 
zijn ontstaan, enzovoort. 
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Kortom redenen die niet direct wijzen 
op een crimineler/lager norrnen- en 
waardenstelsel. Zouden deze varia-
belen echter indicatoren van de 
economische omstandigheden zijn 
dan leidt de ontdekking van hun 
bijdrage aan een stijging van de 
criminaliteit eerder tot de conclusie 
dat een teruggang in de financiele 
situafie niet bij alien leidt tot het 
overeind houden van hetzelfde 
ontzag voor de wet. Er kan eventueel 
wel gesproken worden van een 
aantasting van het normen- en wear-
denstelsel van (een deel van) de 
betrokkenen maar dan via hun finan-
ciele omstandigheden. Behalve als 
operationalisatie van (minder) 
welvaart kunnen (Scheiding) en 
(Gescheiden) oak als operationafi-
satie van de begrippen binding en 
gelegenheid opgevoerd worden. 
Konen, het is niet duidelijk of deze 
begrippen enkel als indicator voor 
verlies van normen en waarden 
gebruikt mogen worden. 
We komen hiermee op eon ander 
punt. Als je meerdere theorieen 
gebruikt en daardoor verscheidene 
indicatoren hebt geselecteerd, dan is 
het niet onverstandig on die indica-
toren - voorafgaand aan de analyse 
van hun gezamenNk verband met de 
afhankelijke variabele - op hun 
onderlinge samenhang te onder-
zoeken. Men had een bivariate 
regressie-analyse kunnen uitvoeren 
waarin van elke variabele afzonderlijk 
de relatie met (Crim) wordt bepaald. 
VeNolgens had men steeds 
beginnend met de relatie van eon 
variabele met (Orin), door het een 
voor den toevoegen van de andere 
onafhankelijke variabelen. kunnen 
bepalen in welke mate er sprake is 
van een overlapping in de verklaarde 
varianfie (en dus van samenhang 
tussen de betrokken onafhankelijke 
variabelen). Je zou dan kunnen zien 

De meting van de indicatoren 
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waarmee (Scheiding) en 
(Gescheiden) meer samenhangen: 
met de indicatoren voor de econo-
mische situatie of met de andere indi-
catoren voor het normen- en wear-
denstelsel. Je zou dan ook kunnen 
zien of de variabelen (Jongens) en 
(NietnI) het verdragen in het kader 
van het normen- en waardenstelsel 
aan de orde te komen of dal ze iets 
heel anders - bijvoorbeeld de 'bevel-
kingsstructuur' - aanduiden. Eon 
dergelijke procedure verschaft 
tenminste wat meer zicht op de plek 
die elk van de indicatoren in het 
theoretisch raamwerk toebehoort. Dit 
klemt temeer als men begrippen 
hanteert die uit strijdige theorieen 
afkomstig zijn. Echter in de publikatie 
noch in het opgevraagde rapport 

vinden we aanwijzingen dat de 
auteurs zich van dit probleem bewust 
waren. laat staan dat gepoogd is er 
iets aan te doen. 

Ook bij de meting van de indicatoren 
zijn er problemen waarop de auteurs 
in hun publikatie en in hun ender-
zoeksrapport niet ingaan. We verdui-
delijken dit aan de hand van de 
volgende variabelen: (Werkloos%), 

(Nivel), en (Celstraf). 

Werkloosheid 
De schrijvers gebruiken als maatstaf 
voor de mate van werkloosheid het 
werkloosheidspercentage. In figuur 1 
van het bewuste artikel (p. 44) wordt 

de curve (Werkloos%) gecorreleerd 
met de curve (Crim) en de gevonden 
correlatie is hoog, namelijk 0.94. 
Aangezien nergens wordt vermeld 
dat dit niet het geval is, nemen wij 
aan dat het werkloosheidspercentage 
oak in deze berekeningen ongecorri-
geerd is gebruikt. Dit zou mogen 
indien in de onderzochte periode het 
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begrip werkloosheid steeds op 
dezelfde manier zou zijn gedefinieerd, 
een veronderstelling die helaas niet 
opgaat. In 1983 was het aantal werk-
lozen op zijn hoogtepunt (zoals ook 
uit de figuur blijkt); er werden toen 
850.000 werklozen geregistreerd (De 
Haan en Speelman, 1985). Minister-
president Lubbers verklaarde 
vervolgens dat hij - indien tijdens zijn 
premierschap het aantal werklozen 
boven de miljoen zou uitkomen - 'zijn 
schoenen zou opeten'. Kennelijk om 
hem dit te besparen, werden in de 
jaren daarna maatregelen genomen 
die het aantal werklozen in de statis-
tieken drastisch heeft doen afnemen. 
Wij noemen hier drie expliciet: 
- werklozen ouder dan 57,5 jaar, die 
geen kansen hebben op de arbeids-
markt, worden niet meer meegeteld; 
- schoolverlaters tellen het eerste half 
jaar niet meer mee; 
- mensen die een part-time baan 
zoeken, worden niet meer als werk-
lozen geregistreerd; 

Het lijkt ons evident dat deze ingreep 
in de definiering van werkloosheid 
(een kosmetische verandering) sterk 
van invloed is geweest op de verkla-
rende waarde van de variabele 
(Werkloos 0/0). lmmers de curves 
volgen na 1984 niet meer dezelfde 
richting; (Crim) is stabiel tot licht 
stijgend en (Werkloos 0/0) sterk dalend. 
In dit licht (of deze duisternis) gezien 
roept de uitkomst dat (Werkloos 0/0) 
pas na de jaren zestig een sterk oplo-
pende invloed op (Crim) zou hebben 
allerlei moeilijk te beantwoorden 
vragen op. Het achteraf niet (meer 

kunnen) corrigeren voor deze 
verschuiving in definitie legt ons 

inziens een tijdbom onder de in het 
artikel getrokken conclusies. Anders 
gezegd: de schoenen die Lubbers 
niet wilde eten, zijn ongemerkt op het 
bordje van de schrijvers gekomen. 
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lnkomensnivellering 
(Nivel) wordt bepaald door de 
verhouding van netto AOW-uitkering 
per maand voor echtparen en de 
netto maandverdiensten van 
gehuwde mannelijke nijverheidsar-
beiders met twee kinderen in de 
leeftijd zes t/m elf jaar. Bij deze 
methode wordt geen rekening 
gehouden met het gezinsinkomen 
(ons inziens is het feit dat er gezinnen 
zijn waar minimaal twee-verdieners 
zijn en gezinnen met nul-verdieners 
verantwoordelijk voor een denivel-
lering van gezinsinkomens). In de V.S. 
kijkt men bij dit type onderzoek dan 
ook naar het gezinsinkomen 
(verdiensten alle gezinsleden, zoals: 
inkomen uit loon en vermogen, 
verhuur kamers, verkoop landbouw-
produkten). 

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
Gevangenisstraf, evenals (Geldstraf), 
blijkt (Theeuwes en Van Velthoven, 
1994b) in de loop van de onderzochte 
periode anders gedefinieerd te zijn: 
vanaf 1959 wordt alleen het onvoor-
waardelijke gedeelte vermeld en na 
1981 is de klasse-indeling veranderd. 
Het wordt niet duidelijk of, en zo ja, op 
welke wijze hiervoor gecorrigeerd is. 
Daarnaast speelt nog een probleem. 
(Celstraf) is indicator voor de mate 
waarin gevangenisstraf mensen 
afschrikt om criminaliteit te gaan 
plegen, en daarvoor wordt het 
gemiddeld aantal opgelegde 
maanden onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf als maatstaf genomen. Bij de 
door de schrijvers gebruikte methode 
wordt geen rekening gehouden met 
het felt dat bijvoorbeeld in 1965 voor 
diefstal van een fiets nog een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf van 
ongeveer vier maanden werd gegeven 
en dat voor dit misdrijf nu vrijwel geen 
gevangenisstraf meer gegeven wordt. 
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Meer algemeen gesproken: tegen-
woordig wordt voor minder typen 

delicten een vrijheidsstraf gegeven; 

aan de andere kant wordt voor 
misdrijven die in de jaren zestig nog 

nauwelijks voorkwamen (handel in 
drugs en diefstal met geweld) steeds 

zwaardere straffen opgelegd. 

Theeuwes en Van Velthoven komen 
via hun meat tot de conclusie dal de 

afschrikwekkende werking van 

gevangenisstraf grater is geworden 
en positief heeft bijgedragen op de 

criminaliteitsontwikkeling (minder 
sterke groei). Een uitkomst die op zijn 

minst om commentaar vraagt De 

opgelegde, gemiddelde onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf mag dan 

duidelijk gestegen zijn, getalsmatig 
(dat wil zeggen: in aantallen opge-

legde straffen) is echter het aandeel 

van de gevangenisstraf in het totaal 
van de sancties gedaald (zie Berghuis, 

1994). Of er dan sprake kan zijn van 
een stijging van de afschrikwekkende 

werking van de gevangenisstraf lijkt 

zeer de vraag. En als het antwoord 
daarop 'Nee' zou zijn dan rijst de 

vraag met wat voor verband tussen 

(Celstraf) en (Brim) we hier te maken 
hebben. 

De toetsingen op significantie 

De auteurs hebben gebruik gemaakt 
van unit root-tests die een betere 

toetsing van de significanties 
mogelijk maken. Wij hebben geen 

redenen om aan te nemen dat dit niet 

het geval is. Het positieve van het 
artikel is dan ook dat een construe-

tieve bijdrage aan het statistisch 
kunnen analyseren van tijdreeksen is 

geleverd. 

Voorspelling 

Op grond van een aantal voorspel-
lingen over de ontwikkelingen in de 
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toekomst, rekenen de schrijvers voor 

ons uit dat de criminaliteit in het jaar 

2000 met 13,7 per duizend inwoners 

zal zijn gestegen. Gezien de tot nu toe 
geleverde kritiek is het voorspellen op 

grond van het gebruikte cfifermate-
riaal in onze ogen een hachelijke 

zaak. De waarde daarvan kan niet 

veel meer zijn dan een exercitie die 
duidelijk maakt dal iets dergelijks in 

beginsel mogelijk is. 

Onbegrijpefijk (volgens ons zelfs 
onmogelijk) is dat (Scheiding) - zowel 

in 1990 als in 2000 bepaald op 1.9 per 
duizend - een toename in criminaliteit 

kan voorspellen. Immers geen veran-

dering kan nimmer een verandering 
voorspellen, en dus zeker niet een 

toename 36.6 misdrfiven per duizend 

inwoners. 
Kijken we vervolgens in algemene zin 

near de wijze waarop die voorspelfing 
gedaan is dan krijg je op het eerste 

gezicht de indruk dat de auteurs niet 
hebben willen bijdragen aan deem-

denken. Bij nadere beschouwing 

vervaagt die indruk, doordat de 
gehanteerde aannamen zo optimis-

tisch zijn dal ze onwerkelijk zijn. Zo 

worth het percentage opgehelderde 
zaken (Opheldervio) in 2000 geschat 

op 44; is nu 22. Optimistisch Ifikt hier 

een eufemisme voor irreeel. Ondanks 
de immense stijging in criminaliteit is 

het aantal door justitie afgehandelde 
zaken op 200.000 blijven steken. Hier 

lijkt sprake te zijn van een capaci-

teitsprobleem. Weliswaar hebben we 
nu meer gevangeniscellen en krijgen 

we meer politie, doch zonder meer 

officieren van justitie en rechters is 
dit capaciteitsprobleem nog niet 

opgelost. De flagrant optimistische 

aannamen leiden tot het omgekeerde: 
tot de veronderstelling dat we in de 

toekomst (zeer) veel nneer crimina-
liteit moeten venvachten. 
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Conclusie 

Na het voorgaande zal duidelijk zijn 
dat de uitgevoerde tijdreeksanalyses 
naar ons oordeel grote vraagtekens 
oproepen. Dit komt door een te 
summiere theoretische inbedding, een 
aanvechtbare operationalisatie van de 
begrippen, een te kritiekloos hanteren 
van beschikbare gegevens en het na-
laten van pogingen om de samenhan-
gen tussen de onafhankelijke varia-
belen te onderzoeken. Deze 
tekortkomingen dragen niet bij aan 
een vertrouwen in de waarde van de 
uitkomsten. Het gebruik daarvan voor 
het voorspellen van de te verwachten 
situatie in het jaar 2000 maakt de 
vraagtekens alleen maar groter. Naar 
ons oordeel heeft het rekenen 
voldoende, maar het kritische 'gezonde 
verstand' dat daaraan vooraf dient te 
gaan te weinig aandacht gekregen. 

dr. F.P.H. Dijksterhuis en 
dr. H. Timmerman 
De auteurs zijn beiden werkzaam bij 
de vakgroep criminologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
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Een economische visie op de 

ontwikkeling van criminaliteit; 

een repliek 
Het doet ons genoegen dat ons 

artikel in Justitiele verkenningen nr. 8, 

1994 door criminologen interessant 
genoeg wordt bevonden voor een 
officiele reactie. Heel wat minder blij 
zijn wij met de inhoud van die reactie. 
Naar onze mening hebben 
Dijksterhuis en Timmerman ons 
artikel (en het bijbehorende paper) 

slecht of in ieder geval zeer kwaad-
willend gelezen; voorts gaan zij 
geheel voorbij aan de toch uiterst 
relevante en juist ook voor crimino-
logen interessante bevindingen van 
ons statistisch onderzoek. In het 
onderstaande lopen wij de kritiek 
puntsgewijs langs. 

Dijksterhuis en Timmerman (hierna 
D-T) lijken zich geen rekenschap te 
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geven van het felt dat ons artikel een 

bijdrage vormde aan eon JV-nummer 
met als theme Scenario's voor justitie. 

De bedoeling van het artikel was dan 
ook eerst en vooral to komen tot een 

schets van eon mogelijk perspectief 

voor de toekomst en niet het toetsen 
van een specifieke theorie. 

Zoals wij in de inleiding van ons 
artikel hebben aangegeven, is eon 

(enigszins gekwantificeerde) 

toekomstvoorspelling niet mogelijk 
zonder (enig kwantitatief) inzicht in 

de relatieve bijdragen van de 

verschillende determinanten van de 
ontwikkeling van de criminaliteit, eon 

inzicht dal alleen maar kan ontstaan 
door een verstandige analyse van het 

verleden. Nu wil het geval dat er ten 

aanzien van criminaliteit een grote 
varieteit bestaat aan theoretische 

verklaringen, waarbij vanuit 

verschillend perspectief verschillende 

verklarende variabelen worden 
aangereikt, en waarbij dezelfde 

variabele in verschillende theorieen 
een verschillende (en inderdaad soms 

zelfs tegenstrijdige) rol speelt 

Heel bewust hebben wij voor ons 

statistisch ondervoek niet gekozen 
voor een theorie. We hebben inte-

gendeel juist de mogelijkheid willen 

openlaten dat verschillende theorieen 
naast elkaar eon deel van de werke-

lijkheid verklaren, respectievelijk dat 

een en dezelfde variabele (al dan niet 

strijdige) elementen van verschillende 
theorieen representeert In die zin 

hebben wij de data willen laten 
spreken. waarbij D-T ons overigens 

niet kunnen verwijten dat de door ons 

gehanteerde variabelen niet in ten 
minste een criminologische theorie 

eon rol spelen.' 

Indicatoren 

Als D-T van mening zijn dat wij in 

onze formuleringen af en toe wat kort 
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door de bocht zijn, hebben ze gelijk 

In verband met de beschikbare 
ruimte hebben wij verhoudingsgewijs 

moor aandacht besteed aan de voor 

de 1V-lezers nieuwe elementen (de 
schattingsprocedure en de bijbeho-

rende -resultaten). ervan uitgaande 
dat zij de gekozen variabelen on de 

achterfiggende theorieen met eon 
half woord zouden kunnen plaatsen. 

Na de kritiek van D-T lijkt toch eon 

enkele opmerking op zijn pleats. De 
variabele ?dill& is naast pakkans en 

strafmaat opgenomen on to contro-
leren voor eon eventuele preventieve 

working van de loutere aanwezigheid 

van politie en voor mogelijke regis-
tratie-effecten. De variabelen 'Niet-nl' 

en 'Jongens' zijn door ons geintrodu-

ceerd onder het kopje 'overige' 
factoren. Het is zeker niet onze 

bedoefing geweest om deze variabele 

op to nemen als indicator voor 'veran-

deringen in het normen- on waarden-
stelser. zoals bij een wat moor welwil-

lende lezing ook duidelijk blijkt uit de 
door ons aangehaalde citaten op p. 

50. De suggestie dat de bij eon 
scheiding betrokken personen 'over 

een crimineler/lager normen- en 
waardenstelsel zouden beschikken' 

laten wij geheel voor rekening van D-

T; doze suggestie is op goon enkele 
manier gebaseerd op onze tekst. 

Overigens blijft staan. in het 

verlengde van onze opmerkingen 

onder het vorige kopje, dat wie in de 
variabelen 'Scheiding' on 

'Gescheiden' behalve een indicator 
van sociale normen en sociale 

cohesie ook elementen wil zien van 

begrippen als financiele situatie, 
binding on gelegenheid, daartoe 

geheel vrij is. 
Grote problemen hebben wij met het 

advies van D-T om to beginnen not 

eon bivariate regressie en vervolgens 

stapsgewijs variabelen toe te voegen. 
Wij begrijpen niet hoe dat advies to 
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rijmen is met hun kritiek op het 
ontbreken van een uitgewerkt theore-
tisch kader. Het advies is evenmin te 
rijmen met ons uitgangspunt dat de 
verschillende theorieen en variabelen 
naast elkaar hun rol kunnen spelen. 
Al controlerend voor de mogelijke 
invloed van andere theorien en varia-
belen kan dan worden getoetst of 
elke variabele wel of niet een signifi-
cante invloed heeft. Met deze binnen 
de econometrische tijdreeksanalyse 
gebruikelijke aanpak kan vervolgens 
het aantal variabelen worden geredu-
ceerd tot een beperkter aantal signifi-
cante variabelen die samen een zo 
goed mogelijke verklaring geven van 
de ontwikkeling over de tijd van de te 
verklaren variabele. 

Meting 

Eenieder die wet eens op dit terrein 
actief is geweest, weet dat zich bij de 
meting van tat van variabelen (te 
beginnen bij de criminaliteit zelf) tal 
van problemen voordoen. Oat geldt in 
zijn algemeenheid, als het gaat om de 
meting van een variabele op enig 
moment. Oat geldt nog veel sterker in 
ons geval, waarbij we om de effecten 
van de verschillende variabelen met 
behulp van tijdreeksanalyse enigszins 
betrouwbaar te kunnen onder-
scheiden, moeten kunnen beschikken 
over een doorlopende reeks waarne-
mingen van een behoorlijke lengte. 
Wij zijn ons van die problemen zeer 
wet bewust geweest. Precies om die 
reden hebben wij in bijlage A van ons 
paper zo volledig mogelijk verant-
woording proberen af te leggen van 
de herkomst en de samenstelling van 
de door ons gehanteerde data. 
Precies om die reden ook hebben wij 
bij de interpretatie van onze bevin-
dingen en het opstellen van voorspel-
lingen de nodige terughoudendheid 
betracht. Oat D-T ons op een aantal 
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punten aanvallen is dan ook voorna-
melijk een kwestie van het intrappen 
van deuren die al tang en breed open 
stonden, respectievelijk van kwaad-
aardigheid. 
Om met het laatste te beginnen: zoals 
D-T in bijlage A van het door hun 
opgevraagde paper hadden kunnen 
lezen, hebben wij ons voor de 
variabele Werkloosoio' juist niet klak-

keloos gebaseerd op de registratie-
cijfers van de arbeidsbureau's, waarin 
in de loop van de tijd inderdaad 
verschillende keren definitiewijzi-
gingen zijn doorgevoerd. Om die 
problemen te voorkomen hebben wij 
gebruik gemaakt van de CPB-cijfers 
voor het aantal werkzoekenden 
zonder baan in arbeidsjaren, waarin 
voor dergelijke reeksbreuken is 
gecorrigeerd. Omdat het CPB die 
cijfers zelf gebruikt voor het analy-
seren van het economisch beleid, 
mogen we ervan uitgaan dat ze 
menselijkerwijs de beste indicator 
voor werkloosheid vormen die in 
Nederland te vinden is. Ook de 
opmerking van D-T over de semen-
stelling van de indices voor 'Celstraf 
en ‘Geldstraf snijdt geen hout. ZoaIs 
wij zelf in bijlage A van het paper 
expliciet aangeven, zijn deze indices 
inderdaad gebaseerd op CBS-
reeksen die worden gekenmerkt door 
enkele reeksbreuken. Doordat echter 
bij iedere reeksbreuk minstens een 
overlappend jaar beschikbaar was, 
konden de reeksen toch gekoppeld 
worden tot een doorlopende index, 
ervan uitgaande dat weliswaar de 
niveau's van de verschillende deel-
reeksen niet vergelijkbaar hoeven te 
zijn, maar dat toch de ontwikkeling 

van de deelreeksen een bruikbare 
indicator vormt voor de ontwikkeling 
van de strafmaat. 
Wat betreft de open deuren: wij zijn 
het onmiddellijk met D-T eens dat 
onze maatstaf voor inkomensnivel- 
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lering 'Nivel' niet ideaal is. Helaas was 
het, na het nodige zoekwerk, de 
enige die wij op tijdreeksbasis 
konden vinden. Als D-T echter (voor 
Nederland) een betere weten, dan 
houden wij ons aanbevolen. 
Het voorgaande bat onverlet dat D-T 
er volstrekt terecht op wijzen dat onze 
analyse betrekking heeft op geaggre-
geerde data voor criminaliteit, 
pakkans en strafmaat Onder de 
sluier van die aggregaten doen zich 
tal van ontwikkelingen voor, die op 
zich al het bestuderen waard zijn, 
maar die zeker oak van betekenis 
kunnen zijn voor de ontwikkeling van 
de totalen. Als dit een pleidooi is om 
ons onderzoek to herhalen op gedes-
aggregeerde data, willen wij dit alleen 

maar onderschrijven. 

Voorspelling 

Nate hebben geconstateerd dat ons 
artikel een constructieve bijdrage 
levert aan het statisbsch kunnen 
analyseren van tijdreeksen, gaan D-T 
volstrekt voorbij aan onze schattings-
resultaten. Waarschijajk zijn ze van 
mening dat gezien hun eerdere 
kritiek geen vertrouwen kan worden 
gehecht aan die resultaten. 
Verbazingwekkend is dan wel dat D-T 
vervolgens stilstaan bij de op basis 
van die schattingsresultaten 
verkregen voorspellingen. Hun voor-
naamste kritiek richt zich daarbij op 
onze toonzetting? Wie echter de 
desbetreffende tekst op pp. 63-64 
nog eens naleest, vindt op vier, vijf 
plaatsen benadrukt dat we uitgaan 
van (extreem) optimistische veronder-
stellingen. Het is ons clan ook vols-
trekt onduidelijk waarvan we nu door 
D-T worden beschuldigd. 
Overigens zouden wij D-T willen 
uitnodigen on toch nog eens naar 
onze schattingsresultaten te kijken en 
ze te interpreteren in het licht van de 

criminologische theorievorming. De 
resultaten lijken wat betreft een 
verklaarde variantie van ruim 80% 
(N.B. het gaat om eerste en tweede 
verschillen) alleszins acceptabel. 
Interessant is ook dat van de door de 
verschillende theorieen aangedragen 
factoren alle soorten vertegen-
woordigd zijn, te weten de econo-
mische situatie, de mate van 
afschrikking en het normbesef en de 
bevolkingsstructuur. 
Vertrouwenwekkend zou oak moeten 
zijn dat uitgerekend de factor die 
door een econoom als eerste zou zijn 
genoemd, namelijk afschrikking, in dit 
door economen uitgevoerde 
onderzoek bepaald niet als alleenza-
ligmakend naar voren komt. 
Samenvattend zijn wij van mening dat 
de kritiek van D-T deels onterecht, 
deels (te) gemakkelijk is. Oat het 
doen van voorspellingen immer een 
hachelijke zaak is. zal iedereen gelijk 
erkennen. Gegeven de ons gestelde 
opdracht echter, on dear blijven wij 

bit hebben wij ons laten inspireren 
door bestaande theorieen over de 
ontwikkeling van criminaliteit, hebben 
wij binnen de begrenzingen die tijd-
reeksanalyse nu eenmaal stelt 
gekozen voor een zo goed mogelijke 
operationalisatie van de begrippen en 
voor econometrisch verantwoorde 
technieken, en hebben wij bij het 
presenteren van de voorspellingen 
ruim voldoende slagen om de arm 
gehouden. We willen afsluiten met de 
uitdaging in de richting van D-T om, 
in het kader van de voortgang van de 
wetenschap, maar evenzeer met het 
oog op een goede fundering voor het 
criminaliteitsbeleid, met betere en 
beter gefundeerde voorspellingen to 
komen. 

Nolen 

1. De suggestie dat wij de posities 
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van Jongman en Van Dijk niet zouden 
kennen, is eigenlijk te flauw voor 
woorden. Maar misschien dat D-T de 
oratie van Van Dijk nog eens kunnen 
herlezen en daarna pp. 42-45 van ons 
artikel. 
2. Dat het volgens D-T onbegrijpelijk, 
ja zelfs onmogelijk, zou zijn dat een 
constant aantal scheidingen van 1.9 
per 1000 inwoners een toename in 
criminaliteit kan voorspellen, berust 
op een misverstand. Dat misverstand 
heeft een formeel en een inhoudelijk 
aspect. Voor het formele aspect kan 
worden verwezen naar de linker-
kolom van tabel 2, waaruit blijkt dat 
iedere waarde van 'Scheiding' boven 
0.7523 wel degelijk bijdraagt aan 
'D(Crim)' oftewel de groei van de 
criminaliteit. Voor wat betreft het 
inhoudelijke aspect dient men zich te 
realiseren dat een min of meer 
constante waarde van 'Scheiding' 
absoluut niet betekent dat in de 
samenleving alles bij het oude blijft. 
Gegeven dit aantal scheidingen 
neemt tussen 1990 en 2000 het aantal 
gescheiden personen toe van ruim 
600 tot ruim 800 duizend; hun 
aandeel in de bevolking groeit van 
4.1 0/0 tot 5.2%. 

prof dr. J.J.M. Theeuwes en dr. B.C.J. 
van Velthoven 
De auteurs zijn respectievelijk als 
hoogleraar en als universitair hoofd-
docent algemene economie 
verbonden aan de juridische faculteit 
van de Rijksuniversiteit Leiden. 
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Themanummers Justitiele verken-
ningen 

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 voorbereiding heeft. Over 
de inhoud van de nummers kan met 
de redactie contact worden opge-
nomen. Ook personen die een 
bijdrage willen leveren aan een van 
de aangekondigde nummers worden 
verzocht contact op te nemen met de 
redactie. 
JV2, maart: Rechtspraak herzien 
JV3, april: Tien jaar SeC 
JV4, mei: Beroepscodes 
JV5, juni: Integrale veiligheid 
JV6, juli/augustus: Gevangeniswezen 

Congressen 

De betekenis van de algemene wet 
bestuursrecht voor de gezondheids-
zorg 
De AWB betekent een breuk met het 
systeem van bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming. Het aantal 
gevallen waarin beroep op de rechter 
open staat is vergroot. Er is meestal 
sprake van administratieve recht-
spraak in twee instanties, de alom 
bekende Arob-rechter is verdwenen, 
de rechter heeft meer mogelijkheden 
ter beschikking om (spoedig) recht te 
doen. Op de themamiddag worden 
deelnemers op de hoogte gesteld van 
het systeem van de AWB en de voor-
naamste bepalingen. Ook het 
vervolgtraject komt aan de orde zoals 
'de derde tranche' (subsidiebesluiten 
en handhaving bestuursrecht). Veel 
aandacht zal worden besteed aan de 
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regeling van het beroep op de admi-
nistratieve rechter en de daaraan 
voorafgaande bezwaarschriftenpro-
cedure. Ook zal worden ingegaan op 
de uitwerking van de AWB in enkele 
wetten op het terrein van de gezond-
heidszorg, zoals de Wet Ziekenhuis 
Voorzieningen en de ZFW/AWBZ. Bij 
deze zijn toch weer (tijdelijke) uitzon-
deringen op de gewone AWB regime. 
Datum: 16 februari 1995 
Pleats: Jaarbeurs Congrescentrum, 
Utrecht 
Inlichtingen: Vermande Studiedagen, 
postbus 20, 8200 AA Lelystad, tel.: 
03200-22944. 

Opsporingsbelang versus 
verschoningsrecht 
Tijdens deze studiedag zal gesproken 
warden over het functionele verscho-
ningsrecht Doel van de dag is dat 
deelnemers aan het einde van de dag 
op de hoogte zijn van de materie met 
betrekking tot verschoningsrecht en 
de knelpunten hieromtrent onder-
kennen. Doelgroep voor deze studie-
dag bestaat uit: politie (midden en 
hoger kader), bijzondere opsporings-
ambtenaren, Openbaar Ministerie, 
notariaat en advocatuur. Sprekers 
zullen zijn: mr. PJ.M. van Domburg 
(voormalig stagiaire bij de dienst 
Financieel Economische criminaliteit, 
KLPD/CRI), mr. K.E.J. Dijk (voorzitter 
Koninklijke Nederlandse Broeder-
schap), mr. Gt. Haverkate (rechter 
commissar's. arrondissements-
rechtbank Den Haag), mr. J.J.Th.M. 
Pieters (Officier van Justine, Parket 
Den Bosch), mr. C.D. Schaap (Officier 
van Justitie, parket Den Haag), mr. 
J.R. Soons (advocaat-procureur). 
Datum: 21 februari 1995 
Pleats: Rechercheschool, 
Voorsterallee 25, 7203 DN Zutphen. 
Intel-made: Rechercheschool, mw. H. 
Fritz/mw. W. Scherff, Postbus 9016. 
7200 01 Zutphen, tel.: 05750-90235. 
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Interne criminaliteit; zo voorkomt u 
het! 
De fraude binnen Nededandse 
ondernemingen neemt toe. Dit blijkt 
uit de enguete van KPMG Forensic 
Accounting onder bijna driehonderd 
bedrijven in Nederland met meet dan 
twintig werknemers. Bij de ander-
zochte beddjven wordt voor een 
bedrag van negen miljoen aan 
schade door fraude geleden. 
Omgerekend near het tatale aantal 
Nededandse bedrijven komt dit uit op 
een miljard. In 51% van de fraudege-
vallen is het eigen personeel de 
dader. In 32% van de gevallen ging 
het management in de lout en bij 
17% waren er derden in het spel. Mn 
de hand van praktijkvoorbeelden 
geven vooraanstaande experts 
antwoord op vragen als: wat zijn de 
verschijningsvormen van interne 
criminaliteit? Welke maatregelen kunt 
u binnen uw organisatie nemen am 
interne criminaliteit te voorkomen of 
tenminste tijdig op te sporen? Hoe 
ontwikkelt en implementeert u een 
gedragscode? Welke stappen moat u 
ondernemen als interne criminaliteit 
wordt vermoed of ontdekt? Tegen 
welke vormen van fraude kunt u zich 
verzekeren? Wat zijn de voor-
waarden? Sprekers zijn: J. ten Wolde 
RA (KPMG Forensic Accounting), mr. 
drs. H.K. Klamer (Nederlands 
Christelijk Werkgeversverbond), J.F. 
Verdonk (NV Luchthaven Schiphol), 
K.J.H.H. Sietsma (Control Risks 
Benelux), R. Schotborg (NV Nationale 
Borg-Maatschappi). Voor -zitter is 
prof. dr. KG. van de Bunt (VU 
Amsterdam en ministerie van 
Justitie). 
Datum: 16 februari 1995 
Pleats: Holiday Inn, De Boelelaan 2, 
Amsterdam 
In formatie: drs. C. Y. de Bruin, tel.: 
040-608866. 



Joumaal 

Voorkomen van fraude en corruptie in 
het openbaar bestuur 
Bestuurlijke integriteit hoort op de 
agenda van iedere zich respecte-
rende overheidsorganisatie te staan. 
loch lezen wij de laatste tijd steeds 
meer gevallen van fraude en 
corruptie in het openbaar bestuur. De 
vraag is natuurlijk of er meer sprake 
is van fraude en corruptie of dat het 
meer in de publiciteit wordt gebracht. 
Onlangs heeft het bureau Lagendijk, 
in opdracht van het blad FEM, 
onderzoek gedaan naar de ervaring 
van criminaliteit in middelgrote en 
grote ondernemingen. In dit 
onderzoek geeft 3% van de onder-
vraagden aan de laatste jaren gecon-
fronteerd te zijn met corrupte ambte-
naren. Te veel in een land waarvan 
het overheidsapparaat de reputatie 
heeft eerlijk te zijn. Tijdens deze 
intensieve studiedagen staan de 
volgende vragen dan ook centraal: 
met welke soorten van fraude en 
corruptie kan uw organisatie te 
maken krijgen? Hoe constateert u 
fraude en corruptie? Wat moet u 
doen als uw organisatie met fraude 
en corruptie geconfronteerd wordt? 
Hoe voorkomt u fraude en corruptie? 
De inleiders van deze studiedagen 
zullen allen vanuit hun eigen 
expertise en ervaring antwoord geven 
op deze vragen. 
Datum: 14 en 15 maart 1995 
Plaats: Hotel Lapershoek te Hilversum 
Inlichtingen: Annemiek Sprengers, 
Euroforum, Postbus 845, 5600 AV 
Eindhoven, tel.: 040-608878. 

Bonger-lezing door Zygmunt Bauman 
Onder de titel 'How to make a 
stranger' zal Bauman spreken over de 
sociale produktie van vreemdheid. 
Bauman is emeritus hoogleraar 
sociologie aan de Universiteit van 
Leeds (Engeland). In 1989 won hij de 
Europese Amalfi-prijs voor sociologie. 
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Belangrijke publikaties zijn Legislators 
and interpreters (1987), Modernity and 
the holocaust (1989) en Modernity 
and ambivalence (1991). De Bonger-
lezingen zijn een initiatief van de 
Stichting W.A. Bonger-lezingen, die 
tot doel heeft de belangstelling te 
bevorderen voor sociologie en crimi-
nologie en voor de betekenis van die 
wetenschappen in de politieke 
discussie. Zij streeft dit onder meer 
na door het organiseren van een jaar-
lijkse lezing. Door die te vernoemen 
naar W.A. Bonger wil zij tevens de 
herinnering levend houden aan deze 
belangrijke socioloog en criminoloog. 
De Bonger-lezingen worden onder-
steund door het Criminologisch 
Instituut Bonger en de vakgroep 
Sociologie van de Universiteit van 
Amsterdam. 
Datum: vrijdag 12 mei 1995, 15.00 u. 
precies 
Plaats: De ronde zaal, Binnengasthuis, 
Oudezijds Achterburgwal 237, 
Amsterdam 
Informatie: mw. M. Hupe-Guimaraes, 
tel.: 020-5253928 

IVde EUSARF-Congres 
De European Scientific association for 
Residential and Foster Care for 
Children and Adolescents organiseert 
een congres met als thema: Pedago-
gische thuishulp in problematische 
opvoedingssituaties. Pedagogische 
thuishulp is een van de nieuwste 
ontwikkelingen binnen de jeugdhulp-
verlening aan kinderen en jongeren 
met psycho-sociale problemen en 
hun gezin. De laatste jaren werd een 
grote waaier van vormen en 
methoden van thuisbegeleiding 
gecreeerd. Op het congres zullen 
verschillende principes en methoden 
van thuisbegeleiding worden voorge-
steld. Practici uit de verschillende 
landen zullen in workshops en 
postersessies hun methodiek zo 
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concreet mogelijk presenteren en 
illustreren. Oak zal aandacht warden 
besteed aan recent wetenschappelijk 
onderzoek met betrekking tot proces-
en effectevaluatie van deze hulpverle-
ningsvorm. Er zal ook warden 
nagegaan in welke mate enerzijds de 
methodieken van pedagogische 
thuishulp kunnen worden bevrucht 
vanuit het gezinsgericht werken in 
het kader van de residentiele zorg en 
de pleegzorg en hoe, anderzijds, dit 
gezinsgericht werken ken warden 
geInspireerd vanuit de thuisbege-
leiding. 
Datum: 6-9 september 1995 
P/aats: Leuven, Belgie 
Inlichtingen: 4e Eurapees EUSARF-
congres Kind en Gezin, mevr. N. 
Castelo, Hallepoort 27, B-1060 
Brussel, tel.: 32.2.533.14.95 en fax: 
32.2.534.13.82. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delin-
quentie 
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, tijdschriftarti-
kelen, rapporten en jaarverslagen 
met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die 
vanaf 1987 zijn verschenen, 
worden automatisch ingevoerd. 
Op aanvraag kunnen literatuur-
lijsten m.b.t. specifieke onder-
werpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijd-
schriftartikelen kunnen in beperk-
te mate tegen vergoeding geko-
pieerd 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.: 070-37065 53 (CJ. van 
Netburg) en 070-370 66 56 
(mr. E.M.T. Beenakkers). 

Algemeen 
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1 
Brants, C. 
The system's rigged - or is it? 
Crime, law and social change, 21e 
jrg., nr. 2, 1994, pp. 103-124 
Vanaf het begin van de jaren zeventig 
tot bijna het einde van de jaren 
tachtig, richtte de fiscale recherche in 
Nederland zich voornamelijk op het 
bestrijden van de 'wine boorden'- 
criminaliteit en ondernemingsfraude. 
Deze inspanningen resulteerden in 
een aantal spectaculaire fraudezaken. 
Onder fraude wordt hier zowel 
handelen onder valse voorwendsels, 
valsheid in geschrifte, corruptie op 
beperkte schaal en omkoping, als 
allerlei twijfelachtige handelingen 
zoals steunfraude en 'witte boorden'- 
criminaliteit verstaan. Een aantal van 
deze rechtszaken wordt door de 
auteur nader beschreven. Bij een van 
de zaken was de directie van een 
grote commerciele bank betrokken; in 
een andere zaak betrof het hoogge-
plaatste ambtenaren. In bijna alle 
gevallen volgde vrijspraak. Zo drama-
tisch als de aandacht voor Witte 
boorden'-criminaliteit en onderne-
mingsfraude steeg, zo dramatisch 
zonk deze ook weer aan het einde 
van de jaren tachtig. Op dit moment 
richt men zich m.n. op steunfraude 
aan de ene en het witwassen van 
geld afkomstig van de georgani-
seerde misdaad aan de andere kant. 
Bij haar beschrijving van deze fluctu-
aties t.a.v. fraudezaken in Nederland 
analyseert de auteur nauwkeurig de 
rol van de fiscale recherche zelf, de 
invloed van de media en de struc-
turele (economische en sociale) 
beperkingen t.a.v. criminalisering van 
het gedrag van ambtenaren en 
bedrijven. 
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2 
Owens, TJ. 
Two dimensions of self-esteem; reci-
procal effects of positive self-worth 
and self-deprecation on adolescent 
problems 
American sociological review, 59e 
jrg., nr. 3,1994, pp. 391-407 
De veronderstelde relatie tussen 
gevoel van eigenwaarde en het 
optreden van sociale problemen is 
een steeds terugkerend onderzoeks-
theme. Het bewijs voor een dergelijke 
relatie is volgens de auteur beperkt, 
aangezien er tot dusverre sprake is 
van een te groot vertrouwen in 
algemene metingen van eigenwaarde, 
waarbij positieve en negatieve zelf-
evaluates worden samengevoegd. 
Hier neemt hij eerdere eigen ander-
zoeken als uitgangspunt bij de 
analyse van het verband tussen nega-
Cleve en positieve eigenwaarde en 
problemen van jongeren. Hij maakt 
gebruik van niet-recursieve, lineaire, 
structurele vergelijkingsmodellen en 
data uit het Youth in Transition'- 
ondertoek. De onderzoeker vergelijkt 
de reciproke relaties van zelfver-
achting en positief zelfbeeld en de 
algemene eigenwaarde (waarin nega-
tieve en positieve zelf-evaluaties 
samenkomen) voor wat betreft 
schoolprestaties, depressies en delin-
quent gedrag. Hij komt tot de 
conclusie dat, wanneer het ender-
scheid tussen zelfverachting en 
positief zelfbeeld gemaakt wordt, er 
nuances aan het licht komen die in 
eerdere studies over het hoofd 
werden gezien. Hij vind een sterk reci-
prook causaal verband tussen zelfver-
achting en depressie en eon 
verschillend effect van zelfverachting 
en positief zelfbeeld op schoolpres-
taties. Een twee-dimensionale theore-
tische constructie om eigenwaarde te 
bepalen acht hij dan ook noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 
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3 
Saferstein, B. 
Interaction and ideology at work; a 
case of constructing and constraining 
television violence 
Social problems, 41e jrg., nr. 2,1994. 

pp. 316-345 
Verslag wordt gedaan van een case 
study naar de relatie tussen kennis, 
overtuigingen, beslissingen en 
handelingen die betrekking hebben 
op werk. De ideologie van de 
werkplek is niet eenvoudig een 
weergave van de ideean die mensen 
meebrengen naar hun werk. Zij is 
evenmin het resultaat van ref erentie-
kaders die warden opgelegd door de 
superieuren. Ideologie resulteert uit 
de interactie op de werkplek tussen 
alle participanten waardoor zij hun 
beroeps- en persoonlijke referentie-
kaders construeren en wijzigen. De 
case study heeft betrekking op een 
bijeenkomst in het kader van een 
televisie-script over geweld in de 
huiselijke steer. Uit etnografie van 
deze setting en analyse van de werk-
relaties blijkt hoe de participanten 
hierin omgaan met de complexiteiten 
die warden geschapen door hun 
verschillende organisatorische rollen 
en persoonlijke voorkeuren. 
Met literatuuropgave. 

4 
Sheley, J.F., L.M. Corsino 
Tunnel-visioned activity and sociologi-
cally problematic deviant behavior 
Deviant behavior, 15e jrg., nr. 3,1994, 

pp. 267-288 
In het interactionisrne wordt aange-
nomen dat gedrag is toegestaan of 
wordt verboden door het zelfgevoel 
van iemand, dal weer wordt bepaald 
door de manier waarop hij of zij wordt 
gezien door anderen. Veel vormen van 
deviant gedrag kunnen vanuit daze 
visie worden verklaard. Er zijn echter 
ook vormen van misdaad, die zo 
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onbegrijpelijk zijn dat ze buiten dit 
kader lijken te vallen. In die gevallen 
is er sprake van een zogenaamde 
lunnelvisier: een vorm van bewust-
zijnsvernauwing waardoor de actor 
slechts aandacht heeft voor bepaalde 
elementen van een handeling. Deze 
wordt overwogen met weinig of geen 
bewustzijn van de consequenties die 
ermee gepaard gaan of erop zullen 
volgen. In die gevallen speelt zelftoe-
schrijving een zeer geringe rol. Bij het 
ontwerpen van de gedragslijn wordt 
het beeld dat de actor denkt dat 
anderen van hem of haar hebben (het 
'me') niet betrokken. Met het concept 
van de 'tunnelvisie' kunnen niet alleen 

• gedragingen worden verklaard die 
gewoonlijk worden genegeerd door 
sociologen, maar kunnen ook schijn-
baar ongelijksoortige gedragingen, 
zoals kleine overtredingen en zeer 
ernstige delicten, worden verbonden. 
De tunnelvisie is niet willekeurig 
verdeeld over groepen en sociale situ-
aties. Verondersteld wordt dat zij 
gebonden is aan leeftijd en geslacht, 
aan bepaalde geMstitutionaliseerde 
sociale situaties en aan temporele 
elementen van interactie-settings. 
Met literatuuropgave. 

5 
Walker, M.A. 
Measuring concern about crime; some 
interracial comparisons 
British journal of criminology, 34e jrg., 
nr. 3, 1994, pp. 366-378 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar verontrusting over 
criminaliteit in enkele wijken van 
Leeds in 1987. Hierin waren items 
opgenomen betreffende drie verschil-
lende aspecten: 'angst', 'zorgen' en 
'problemen'. In het onderzoek werden 
de reacties vergeleken van drie 
etnische groepen - zwarten, Aziaten 
en blanken - die alle in dezelfde 
wijken wooriden. De respondenten 

waren mannen in de leeftijd van 16 
tot 35 jaar. Geen van de maten was 
gerelateerd aan het percentage niet-
blanken in de wijken. Dat percentage 
varieerde van 10% tot 60%. In het 
algemeen waren de drie maten 
binnen elke etnische groep signi-
ficant gerelateerd. Dit betekent dat ze 
waarschijnlijk voor een deel hetzelfde 
meten. Omdat de relaties toch zwak 
waren, meten ze ietwat verschillende 
concepten die alle apart onderzocht 
moeten worden. Tussen de etnische 
groepen bestonden duidelijke 
verschillen op elk van de drie maten. 
Zwarten zijn minder bang dan 
blanken om 's nachts op straat te 
lopen, maar maken zich niet minder 
zorgen over criminaliteit. Meer 
Aziaten dan zwarten en blanken zijn 
bang en maken zich zorgen. Minder 
Aziaten dan zwarten en blanken 
beschouwden de aanranding van 
vrouwen als een probleem. Misdaad 
blijkt een van de factoren te zijn die 
mensen beschouwen als levenspro-
blemen. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 
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6 
Albrecht, H.-J. 
Environmental criminal laws and envi-
ronmental crimes in Europe; problems 
and prospects 
European journal of crime, criminal 
law and criminal justice, 2e jrg., nr. 2, 
1994, pp. 168-179 

Onderzoek naar handhaving van 
milieuwetgeving in Europese landen 
heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat 
slechts een relatief gering aantal 
overtreders voor de rechter verschijnt, 
als sanctie meestal een boete wordt 
opgelegd, en de hoogte van deze 
boetes niet anders dan als 
bescheiden is aan te merken. De 
auteur spreekt daarom van een inter- 
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nptionale crisis in de handhaving van 
de milieuwetgeving. De grondoor-
zaken zijn gelegen in de definities die 
nationale overheden aan milieude-
licten hebben gegeven. Nationale 
milieuwetgevingen frustreren de 
gedachte van algemene prevenfie, 
een gedachte die altijd al centraal 
heeft gestaan in het strafrecht Verder 
wijst de auteur erop dat de middelen 
waarmee het milieustrafrecht en het 
administratieve recht het gemeen-
schappelijke doel van bescherming 
van het milieu nastreven, funda-
menteel verschillen, zelfs in die mate 
dat conflicten tussen deze twee 
onvermijdelijk zijn. Oak de 
verhouding tussen strafrechtelijke en 
administratieve organen is 
vertroebeld door confficten. Hierbij 
speelt de manier waarop het informa-
tieproces is opgezet een cruciale rol. 
Ook meent de auteur dat milieuspe-
cialisatie van de politie niet tot een 
bevredigend resultaat heeft geleid. 
Het verantwoordelijk stellen van 
ondernemingen leidt tot het gevaar 
dat het strafrecht zijn morele functie 
verliest. Coardinafie tussen strafrecht 
en administratief recht is de beste 
strategie: dat wil zeggen dater 

simpele, heldere en consistente 
normen en richtlijnen geformuleerd 
moeten warden. 
Met literatuuropgave. 

7 
Miller, M. J., LH. Selva 
Drug enforcement's double-edged 
sword; an assessment of asset 
forfeiture programs 
Justice quarterly, lie jrg., nr. 2, 1994, 
Pp. 313-335 
In Amerika kreeg met de Anti-Drug 
Abuse Bill uit 1988 het instrument 
van de inbeslagname van criminele 
vermogens (asset forfeiture, Pluk-ze), 
een enorme impuls. Echter ook door 
bestaat discussie over de effectiviteit 

en legitimiteit zowel wat betreft het 
gedrag van de opsporingsinstanties 
als de zorvuldige rechtsgang en 
andere risico's voor de rechtsstaat 
Critici menen dat wanneer de narcoti-
cabrigade de took krijgt om geld in 
het laatje te brengen, het systeem 
corrupt wordt Bij de opsporing van 
grote drugsdelicten zou in toene-

mende mate de te verwachten finan-
ciele opbrengst de prioriteit bepalen, 
in plaats van de (maatschappelijke) 
zwaarte van het delict het aantal 
kilo's, de kans op herhaling, enzo-
voort Bovendien lijken min of meer 
gewone burgers te worden gecrimi-
naliseerd terwip de criminele drugs-
handel zelf, waar het toch ooit om 
begonnen was, gewoon door kan 
gaan. Bovendien lijkt de kosten/baten 
balans negatief uit te vallen door de 
bewijsvoeringsproblemen voor de 
rechter. Een undercover observatie-
studie van opsporingszaken zou deze 
kritiek kunnen ondersteunen. Zo 
blijkt de politie bewust een zwaar 
recidiverende dealer te laten open, 
en moet de recherche elders op bevel 
van hogerhand grote partijen hard-
drugs op straat laten komen, alleen 
omdat langs andere weg een grotere 
Pluk-ze opbrengst wordt verwacht. 
De auteurs vermanen dat het toch 
niet de bedoeling kan zijn dat dealers 
en drugsbestrijders in symbiotische 
eenheid profiteren van de oorlog 
tegen de drugs. 
Met literatuuropgave. 

Morgan, KM. 
Factors associated with probation 
outcome 
Journal of criminal justice, 22e jrg., nr. 
4, 1994. pp. 341-353 
In de Verenigde Staten is de voor-
waardeliffie vrijheidstraf (probation) 
verreweg de meest toegepaste straf-
rechtelijke sanctie. Eerdere studies 
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naar de effectiviteit van deze sanctie 
gaven een gemengd beeld te zien. Op 
basis van een steekproef uit een 
populatie van ruim 2500 gevallen gaat 
de auteur na welke factoren verband 
houden met het at dan niet slagen 
van de voorwaardelijke vrijheidstraf. 
Veel van de onderscheiden variabelen 
blijken daarbij inderdaad een rol van 
betekenis te spelen. De variabelen 
sekse, burgelijke staat, het hebben 
van werk, eerdere veroordelingen en 
type delict zijn (gezamenlijk) de beste 
voorspellers van de uitkomst van de 
sanctie. Leeftijd en etniciteit blijken in 
deze studie niet van belang te zijn. 
Volgens de auteur zijn deze resul-
taten goed te verklaren vanuit de 
conformiteitstheorie van Toby of de 
sociale bindingstheorie van Hirschi. 
Met literatuuropgave. 

9 
Yu, J. 
Punishment celerity and severity; 
testing a specific deterrence model on 
drunk driving recidivism 
Journal of criminal justice, 22e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 355-366 
Snelle, zekere en zware straffen 
hebben de reputatie een afschrik-
wekkende werking te hebben op het 
rijden onder invloed. De auteur heeft 
onderzocht wat die afschrikwekkende 
effecten zijn van niet alleen de 
zwaarte van de sanctie maar ook de 
snelheid waarmee deze wordt afge-
handeld. De auteur maakte gebruik 
van de Driver License Files uit 1988 
van de staat New York, een zeer 
uitgebreid databestand over alle in 
die staat geregistreerde autobe-
stuurders en hun eventuele °verve-
dingen vanaf 1978. Het verband 
tussen de onderzoeksvariabelen 
recidive, zwaarte van de straf, de 
periode tussen aanhouding en 
veroordeling, leeftijd en geslacht, 
werd bepaald aan de hand van de 

Criminologie 
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logistische regressiemethode. Het 
onderzoek wees uit dat de boete het 
effectiefste wapen is in de strijd tegen 
het rijden onder invloed. Maar ook 
van een snelle administratieve of 
gerechtelijke afhandeling van de 
sanctie gaat enige afschrikking uit. 
Intrekking van het rijbewijs bleek 
geen effect te hebben. Voor recidi-
visten geldt vaak dat ze jong 
beginnen en met de jaren een verza-
meling opbouwen van aanhoudingen 
en veroordelingen. 
Met literatuuropgave. 

10 
Boeringer, S.B. 
Pornography and sexual agression; 
associations of violent and nonviolent 
depictions with rape and rape proclivity 
Deviant behavior, 15e jrg., nr. 3, 1994, 
pp. 289-304 
Onderhavige studie onderzoekt de 
mogelijke connecties tussen (de 
neiging tot) verkrachting en het 
gebruik van verschillende soorten 
seksuele stimuli (soft-porno, harde 
niet-gewelddadige porno, harde 
porno waarin met wederzijds goed-
vinden geweld wordt gebruikt en 
harde porno waarin afbeeldingen van 
verkrachtingsscenes voorkomen). De 
data werden verzameld onder 515 
studenten. De studie bevestigt vorige 
onderzoeken waarin werd aange-
toond dat het blootstaan aan 
seksueel gewelddadig materiaal kan 
leiden tot minder sociale opvattingen 
over seksualititeit en seksueel 
gewelddadig gedrag. Voor soft-porno 
geldt dit echter in veel mindere mate. 
Hoewel het consumeren van soft-
porno wel kan leiden tot verbale 
dwang en niet-gewelddadig 
dwingend gedrag, kon geen relatie 
worden aangetoond met het daad-
werkelijk gebruiken van fysiek geweld 
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en verkrachting. De auteur conclu-
deed dat de resultaten van het 
onderzoek aantonen dater aanleiding 
is om mild seksueel, niet-geweld-
dadig seksueel, gewelddadig 
seksueel en pomografie waarin ver-
krachtingen getoond worden als ge-
scheiden categorieen te onderzoeken. 
Met literatuuropgave. 

11 
Conner, Kit, G.D. Ackerley 
Alcohol-related battering; developing 
treatment strategies 
Journal of family violence, 9e jrg., nr. 
2, 1994, pp. 143-155 
Er is een sterke samenhang tussen 
alcohol en geweld. Op basis van 
recente literatuur die over dit 
onderwerp verschenen is, wordt de 
aard van het verband onderzocht met 
als doel het ontwikkelen van 
geschikte interventie-strategieen. De 
literatuur-studie wijst uit dat alcohol 
een belangrijke stimulans vormt bij 
het ontstaan van geweld, maar het 
verschijnsel niet direct veroorzaakt. 
Psychologische en cognitieve veran-
deringen die door het nuttigen van 
alcohol veroorzaakt worden, de inter-
actie tussen alcohol en frustrafie die 
leidt tot agressie en het verschijnsel 
dat veel mannen zich eerst moed in 
moeten drinken voor ze geweld 
durven gebruiken zijn veelbelovende 
verklaringen voor de relatie tussen 
alcohol en geweld. Op zichzelf 
vormen geen van de theoriettn echter 
een afdoende verklaring. De 
schnjvers onderzoeken de toepas-
baarheid van verschillende behande-
lingsprogramma's op deze specifieke 
vorm van geweld en introduceren een 
behandelingsmodel dat een alcohol-
component toevoegt aan een 
programma dat bedoeld is om 
agressie tegen te gaan. 
Met literatuuropgave. 

12 
Cullen, F.T., M.L Benson 
White-collar crime; holding a mirror to 

the core 
Journal of criminal justice education, 
4e jrg., nr. 2, 1993, pp. 325-347 
Hoewel de kennis over witteboorden-
criminaliteit beduidend is toege-
nomen en men zich sinds Sutherland 
bewust is geworden van het 
onwettige gedrag van de boven-
wereld, blijft de bestudenng van 
witteboordencriminaliteit in de marge 

van de criminologische wetenschap. 
Om drie redenen zou kennis van 
witteboordencriminaliteit tot de kern 
moeten horen van wat iedere crimi-
nologie-student zou moeten weten: 
de kosten van witteboordencrimina-
Reit overstijgen die van de tradi-
tionele criminaliteit; omdat witteboor-
dencriminaliteit steeds verder 
toeneemt bestaat er binnen het justi-
tiele apparaat grote behoefte aan 
mensen die gelnteresseerd zijn in en 
kennis hebben van witteboordencri-
minaliteit; bestudering van witteboor-
dencnminaliteit verlegt het tradi-

tionele denken over 
witteboordencriminaliteit en over 
geschikte handhavingsstrategieen. 
De auteurs bespreken zes centrale 
issues binnen de criminologische 
wetenschap die aan de hand van de 
studie van witteboordencriminaliteit 
behandeld kunnen worden. Voor 
degenen die de deskundigheid willen 
ontwikkelen om witteboordencrimina-
liteit te doceren geven ze eon lijst met 
wetenschappelijke werken die garant 
staat voor geletterdheid op dit gebied. 
Met literatuuropgave. 

13 
Helmer, K, R.L Matsueda 
Role-taking, role commitment and 
delinquency; a theory at differential 
social control 
American sociological review, 59e 

120 



Literatuuroverzicht 

jrg., nr. 3, 1994, pp. 365-390 
In dit artikel wordt voortgebouwd op 
het symbolisch interactionistische 
perspectief op delinquentie, waarin 
de sociale controle is gelegen in het 
proces van het aannemen van de rol 
van de ander. De etiketterings- en 
differentiae associatietheorie zijn 
twee theorieen die zijn voortgekomen 
uit het symbolisch interactionistisch 
perspectief. De auteurs specificeren 
de mechanismen uit die theorieen, 
welke invloed hebben op delinquent 
gedrag. Hier tegenover worden de 
concurrerende hypotheses gesteld 
van de sociale desorganisatie en de 
sociale controle-theorie. De hypo-
theses worden getoetst aan de hand 
van panel-gegevens uit een nationale 
steekproef van mannen. De resul-
taten vormen een ondersteuning van 
het symbolisch interactionistisch 
perspectief: delinquent gedrag wordt 
banvloed door de elementen van rol-
aanname, dat wil zeggen door de 
omgang met delinquente vrienden, 
door het zichzelf waarderen als wets-
overtreder vanuit het standpunt van 
anderen, en door het hebben van 
delinquente attitudes. Daarentegen 
hebben factoren die sociale desorga-
nisatie vertegenwoordigen en de 
sociale controle-factoren attachment 
en commitment slechts een indirecte 
invloed op delinquent gedrag, 
namelijk via het differentiae sociale 
controle-proces van rol-aanname. 
Met literatuuropgave. 

14 
Le Blanc, M. 
Family, school, delinquency and crimi-
nality, the predictive power of an 
elaborated social control theory for 
males 
Criminal behaviour and mental 
health, 4e jrg., nr. 2, 1994, pp. 101-117 
Het ontwikkelingsparadigma van het 
'carriere'-perspectief in de crimino- 
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logie impliceert dat van de verschil-
lende factoren die kunnen worden 
ontleend aan de sociale controle-
theorie sommige adolescente delin-
quentie kunnen verklaren en andere 
crimineel gedrag op volwassen leeftijd. 
Deze veronderstelling is getoetst in 
het onderhavige onderzoek dat 
betrekking heeft op 1611 jongens in 
de leeftijd van 12-16 jaar en een 
substeekproef daaruit van 458 jongens 
die twee jaar later nog eens werden 
ondervraagd. De afhankelijke 
variabele is delinquent gedrag in de 
late adolescentie en off icieel geregis-
treerd en zelfgerapporteerd crimineel 
gedrag op volwassen leeftijd. Uit de 
resultaten blijkt dat de gezins- en 
schoolfactoren, gemeten in de vroege 
adolescentie, een betere voorspeller 
vormen van delinquent gedrag in de 
late adolescentie dan van officieel en 
zelfgerapporteerd crimineel gedrag op 
volwassen leeftijd. Crimineel gedrag 
op volwassen leeftijd wordt het beste 
voorspeld door schoolprestaties, 
gehechtheid aan de ouders en delin-
quent gedrag in de late adolescentie, 
in die volgorde. Delinquent gedrag in 
de late adolescentie wordt het beste 
voorspeld (in volgorde van belang-
rijkheid) door voorafgaand zelfgerap-
porteerd delinquent gedrag, school-
prestaties en banden met het ouderlijk 
huis. De auteurs zien deze resultaten 
als een bevestiging van de conclusie 
van Sampson en Laub dat - ongeacht 
de continufteit tussen adolescent 
delinquent gedrag en volwassen 
crimineel gedrag - de banden met 
werk en echtgenote de belangrijkste 
voorspellers zijn van crimineel gedrag. 
In het onderhavige onderzoek geldt dit 
voor de banden met school en 
ouderlijk huis. De auteurs eindigen 
met de schets van een model voor een 
sociale controle-theorie die de gehele 
levensloop omvat. 
Met literatuuropgave. 
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15 
Menard, S., D.S. Elliott 
Delinquent bonding, moral beliefs, and 
illegal behavior; a three-wave panel 
model 
Justice quarterly, lie jrg., nr. 2, 1994, 
pp. 173-188 
Verslag wordt gedaan van een 
ondeizoek ter toetsing van een gain-
tegreerde theorie van delinquent 
gedrag. Binnen het kader van die 
theorie warden de relaties onderzocht 
tussen omgang met delinquente 
vrienden, conventionele morele over-
tuigingen en de frequentie van 
minder ernstig en ernstig delict-
gedrag. De gaintegreerde theode 
bevat elementen van strain-, 
controle- en sociale leertheorieen. De 
gegevens zijn ontleend aan de 
National Youth Survey: een 
prospectief, longitudinaal onderzoek. 
Daaruit is een steekproef getrokken 
van jongeren die in 1976 tussen 11 en 
17 jaar oud waren. Er zijn drie meet-
momenten, waarvan de eerste in 
1976, met een interval van een jaar. 

Van het totale aantal respondenten 
hebben er 1234 alle gegevens 
geleverd op alle drie meetmomenten. 
Uit de resultaten blijkt dat omgang 
met delinquente vrienden een direct 
bevorderende invloed heeft op delict-
gedrag. Morele overtuiging en delict-
gedrag zijn wederzijds negatief gere-
lateerd, maar de relaties zijn zwak. De 
beide onafhankelijke variabelen, 
morele overtuiging en de omgang 
met delinquente vrienden, zijn sted< 
negatief gerelateerd. 
Met literatuuropgave. 

16 
Sommers, L, J. Fagan e.a. 
The influence of acculturation and 

familism on Puerto Rican delinquency 
Justice quarterly, 1 le jrg., nr. 2, 1994, 

pp. 207-228 
In dit onderzoek wordt nagegaan wat 
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de invloed van de socio-culturele 
context is binnen criminologische 
theorieen, om geweld en diefstal door 
Portoricaanse mannelijke jongeren in 
New York stad te kunnen verklaren. 
Door variabelen die de specifieke 
socio-culturele processen binnen de 
Portoricaanse gemeenschap 
kenmerken 0.e. acculturafie en fami-
lieband) te integreren met de mate 
van sociale verbondenheid en sociaal 
leren, analyseren de onderzoekers de 
effecten van deze socialisatie-
processen. Hiermee bepalen ze wat 

hun invloed is op delinquent gedrag 
of juist het vermijden daarvan. Het 
toegenomen risico van diefstal en 
geweld bij jongens die meer gainte-
greerd zijn in de Amerikaanse 
samenleving, blijkt het resultaat te 
zijn van het ontbreken of vervagen 
van grenzen en rolpatronen binnen 
de structuur van Portoricaanse 
families, waarbinnen tradiffonele 
culturele waarden niet in ere warden 
gehouden: de famifiebanden warden 
zwakker en contacten met deviante 
leeftijdgenoten worden sterker. De 
familieband, die gemeten kan warden 
aan de invloed van waarden en 
normen van de familie i.p.v. indivi-
duele kansen, heeft een zeer sterk 
effect op het vermijden van deviant 
gedrag door de verbondenheid met 
elkaar, betrokkenheid bij school en 
geloof. Hiermee wordt aangegeven 
dat naast respect en affectie, famine-
waarden als eerbied en morele 
verplichtingen relevant zijn voor de 
culturele situatie van adolescenten. 
Met literatuuropgave. 

17 
Tremblay, P., Y. Clermont e.a. 
Jockeys and joyriders; changing 
patterns in car theft opportunity struc-
tures 
British journal of criminology, 34e jrg., 
nr. 3, 1994, pp. 307-321 
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De auteurs analyseerden de jaarlijkse 
veranderingen in de cijfers van de 
afgelopen 25 jaar met betrekking tot 
gestolen motorvoertuigen in de regio 
Quebec in Canada. Zij hanteerden 
het aantal teruggevonden voertuigen 
als maatstaf voor heling. De eerstge- 
noemde categoric cijfers weerspiegelt 
de vraag van 'amateurs' naar voer-
tuigen, de andere categorie de 
professionele vraag. Het bleek dat de 
vraag van amateurs was verminderd, 
de professionele vraag daarentegen 
bleek synchroon met deze daling te 
zijn gestegen. Met behulp van 
regressie-analyse concluderen de 
auteurs dat veranderingen in 
aantallen teruggevonden voertuigen 
zeer gevoelig zijn voor veranderingen 
in aantallen potentieel gemotiveerde 
jongeren, pakkans en het gemak 
waarmee voertuigen zijn te stelen. De 
veranderingen in aantallen niet terug-
gevonden voertuigen zijn niet alleen 
te herleiden tot allerlei marktregule-
ringen, zoals controle van verzeke-
ringsmaatschappijen. Ook de dalende 
winsten bij garagebedrijven waardoor 
deze steeds meer overgingen tot 
illegale aktiviteiten, en de vele consu-
mentn die een oogje dichtknepen bij 
de aanschaf van een auto, bleken de 
professionele vraag te kunnen stimu-
leren. 
Met literatuuropgave. 

18 
Volavka, J., D. Martell e.a. 
Psychobiology of the violent offender 
Journal of forensic sciences, 37e jrg., 
nr. 1, 1992, pp. 237-251 
Uit onderzoek wordt duidelijk dat 
biologische factoren van groot belang 
zijn voor het verklaren en voorkomen 
van gewelddadige criminaliteit. 
Biologische factoren hangen op 
verschillende manieren samen met 
psychologische en sociale factoren. 
Men realiseert zich steeds vaker dat 
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gewelddadig crimineel gedrag het 
resultaat is van interacties tussen 
deze factoren. De auteurs hebben 
met hun paper twee belangrijke doel-

stellingen: de lezer informeren over 
de meest recente ontwikkelingen en 
aan de orde stellen wat in hun ogen 
de belangrijkste obstakels zijn voor 
verdere ontwikkelingen in het veld. 
De antecedenten van gewelddadige 
criminaliteit omvatten kindermishan-
deling, verwondingen aan het hoofd 
en alcohol en drugmisbruik. 
Neuropsychologische en neuropsy-
chiatrische bevindingen wijzen op 
tijdelijke en frontale lob dysfuncties 
bij plegers van gewelddadige crimi-
naliteit. Deze dysfuncties zijn gepro-
nonceerder in de dominante hemi-
sfeer. Recente studies wijzen 
serotine-verstoringen aan als functie 
van impulsieve moorden en brand-
stichting. Volgens de auteurs pleiten 
de resultaten van het literatuur-
onderzoek voor meer interdiscipli-
naire studies die neurochemische, 
neuropsychiatrische/neuropsycholo-
gische en psychologische methoden 
toepassen op dezelfde proefper-
sonen. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

19 
Newton, C. 
Gender theory and prison sociology; 
using theories of masculinities to 
interpret the sociology of prisons for 
men 
The Howard journal of criminal 
justice, 33e jrg., nr. 3, 1994, pp. 193- 
202 
Gevangenissen worden door mannen 
gedomineerd. De cultuur binnen deze 
inrichtingen kan volgens de auteur 
voor een belangrijk deel worden 
herleid tot kenmerken van een 
mannencultuur. Volgens de auteur is 
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de sterke solidariteit tussen manne-
lijke gedetineerden hieivan een goed 
voorbeeld. Deze solidariteit is een 
uitdrukking van een zogenaamde 
fratriarchie: een sociaal systeem dat 
oak in typisch ma nnelijke omge-
vingen in de vrije samenleving 
voorkomt Stoerheid, machismo en 
onderlinge solidadteit zijn belangrijke 
kenmerken van zo'n fratriarchie. Oak 
de sterke hierarchie binnen een 
gedetineerdencultuur is te herleiden 
tot een typisch mannelijke wijze van 
interacteren. Dominantie en macht 
zijn daarbij belangrijke variabelen. 
Hoewel masculiniteitsthearieen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de 
verklaring van de sociale systemen in 
mannengevangenissen, verwacht de 
auteur niet dat deze theorieen tot een 
volledige herinterpretatie zullen 
leiden van de gangbare theorieen ter 
verklaring van gedrag in gevange-
nissen. 
Met literatuuropgave. 

20 	 • 
Stohr, Mi., N.P. Lovrich e.a. 
Staff stress in contemporary jags; 
assessing problem severity and the 
payoff of progressive personnel prac-
tices 
Journal of criminal justice, 22e jig. 
nr. 4,1994, pp. 313-327 
De Amerikaanse huizen van bewaring 
verkeren in een crisis. Aan de ene 
kant is er sprake van overbevolking, 
aan de andere kant is er een tekort 
aan personeel. Het Devi:0 hiervan is 
dal het dienstdoende personeel 
zwaar overbelast is. On zicht te 
krijgen op de omvang van deze 
problematiek is aan het personeel in 
zes huizen van bewaring een vragen-
lijst voorgelegd, waarin werd geInfor-
meerd naar allerlei factoren die in de 
onderzoeksliteratuur in verband 
worden gebracht met werkstress. In 
de vragenfijst waren oak vragen 
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opgenomen die betrekking hadden 
op ervaren werkstress. De op het 
werk ervaren stress was in verge-
lijking met andere beroepsgroepen 
gevaarlijk hoog. Wel bleek de stress 
tussen de onderzochte indchtingen te 
varieren. Deze variatie bleek niet 
zozeer een gevolg te zijn van 
verschillen in overbevolking, maar wel 
van verschillen in personeelma-
nagement Inrichtingen die veel in de 
salariering en de opleiding van hun 
personeel investeren en die hun 
personeel betrekken bij de institu-
tionele besluitvorming, blijken een 
grotere arbeidssatisfactie, een lager 
ziekteverzuim en een geringer perso-
neelsverloop te hebben. 
Met literatuuropgave. 

21 
Wooldredge, J.D. 
Inmate crime and victimization in a 
southwestern correctional Malty 
Journal of criminal justice, 22e jig., 
nr. 4, 1994, pp. 367-381 
On ondedinge criminafiteit tussen 
gedetineerden terug te kunnen 
dringen is inzicht vereist in de 
factoren die van invloed zijn op de 
kans am tijdens detende een delict te 
plegen en de kans on daar slacht-
offer van te warden. Die factoren zijn 
in twee categorieen te verdelen: ener-
zijds kenmerken die gedetineerden 
'importeren' en anderzijds kenmerken 
van de detentie self en de manier 
waarop deze wordt ondergaan. De 
auteur heeft in een middelgrote 
Amerikaanse gevangenis onderzocht 
welke factoren significant waren. 
Daartoe hebben 231 gedetineerden 
een vragenlijst ingevuld. Daarin werd 
onder andere gainformeerd in 
hoeverre men tijdens de detentie een 
vermogens- of geweldsmisdrijf had 
gepleegd, danwel daarvan het slacht-
offer was geworden. Een jeugdige 
leeftijd, een lenge vrijheidsstraf, een 
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gewelddadige voorgeschiedenis en 
weinig bezoek bleken de kans op het 
plegen van een institutioneel delict te 
vergroten. De auteur beveelt daarom 
aan bovengenoemde factoren van 
invloed te laten zijn op de mate 
waarin gedetineerden onder toezicht 
worden gehouden. Een actieve 
deelname aan inrichtingsactiviteiten, 
met name educatieve activiteiten, 
bleek de kans op institutionele crimi-
naliteit te verminderen. Versterking 
van deze activiteiten en de deelname 
eraan worden door de auteur dan ook 
aanbevolen. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

22 
Sheldon, B. 
Social work effectiveness research; 
implications for probation and juvenile 
justice services 
The Howard journal of criminal 
justice, 33e jrg., nr. 3, 1994, pp. 218- 
235 
Volgens de auteur zou zowel de 
reclassering als de justitiele jeugd-
hulpverlening veel kunnen leren van 
het wetenschappelijk onderzoek dat 
in de loop der jaren is gedaan naar 
de effectiviteit van maatschappelijk 
werk. Uit dat onderzoek blijkt dat 
intensieve, relatief kortdurende inter-
venties de meeste kans van slagen 
hebben. De aanpak is probleemge-
richt en er worden beperkte, gespeci-
ficeerde doelstellingen nagestreefd. 
Varianten van gedragstherapie of een 
cognitief/gedragsmatige benadering 
blijken daarenboven het meest 
effectief te zijn. De auteur constateert 
echter dat er in de opleiding van 
werkers in de jeugdhulpverlening en 
reclassering nauwelijks aandacht 
wordt besteed aan deze technieken. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming 
en -delinquentie 
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23 
Siegal, HA, Cole, P.A. 
Enhancing criminal justice based 
treatment through the application of 
the intervention approach 
The journal of drug issues, 23e jrg., 
nr. 1, 1993, pp. 131-142 
Het Weekend Interventie Programma 
(WIP) vormt een alternatief voor het 
insluiten van overtreders wegens 
druggebruik en rijden onder invloed. 
Voor elke deelnemer wordt na afloop 
van het drie-daagse programma dat 
bestaat uit educatie, groepswerk en 
individuele hulpverlening, een (even-
tueel dwingend) verwijzingsadvies 
opgesteld voor verdere behandeling. 
Sinds 1978 hebben ruim 26.000 
dronken rijders en druggebruikers 
het WIP doorlopen op een groeiend 
aantal lokaties in de VS en Canada. 
Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat 
WIP-deelnemers naderhand minder 
recidiveerden dan veroordeelden tot 
een vrijheidstraf of een boete. Bijna 
alle overtreders die het verwijzings-
advies van het WIP navolgden 
maakten de desbetreffende behan-
deling volledig af. 
Met literatuuropgave. 

24 
Musschenga, A.W. 
Liberale moraal en het probleem van 
de cultuurbepaaldheid van de visie op 
kindermishandeling 
Nederlands tijdschrift voor opvoeding, 
vorming en onderwijs, 9e jrg., nr. 6, 
1993, pp. 314-327 
Het is bekend dat Turkse en 
Marokkaanse kinderen soms door 
hun ouders naar Westerse maat-
staven worden mishandeld, terwijI de 

ouders - beter: de vaders - zelf dat 
gedrag zien als een weliswaar hard-
handige, maar noodzakelijke vorm 
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van opvoeden. Als hun kinderen 
anders niet op wat volgens hun 
cultuur het rechte pad is zullen 
blijven, dan mag het in hun ogen niet 
alleen. Dan moot het zelfs. Oak 
moreel gezien. De redenen daarvoor 
warden door eden van bun groep 
gedeeld en als moreel juist ervaren. 
Daar ligt het verschil met autochtone 
ouders bij wie de opvoeding in 
verwaarlozing of mishandeling 
ontaardt. Het is niet uitgesloten dat 
oak een kinderrechter met dergefijke 
gevallen wordt geconfronteerd. In dit 
anikel wordt de vraag, of het voor de 
rechtvaardiging van overheidsinter-
ventie verschil uitmaakt of een vader 
zijn hardhandige opvoedingsprak-
tijken als moreel geboden beschouwd, 
besproken vanuit het perspectief van 
de liberale politieke moraal. Als de 
kinderrechter wijs is zal zij rekening 
houden met de culturele achter-
gronden van het gezin. Zij zal willen 
voorkomen dat de vader onnodig 
gezichtsvedies lijdt Zij zal zich echter 
niet op het standpunt mogen stellen 
dat zij anders moet handelen omdat 
het gedrag van de vader in termen 
van diens cultuur volstrekt gerecht-
vaardigd. Hoewel in onze samen-
!eying opvattingen voortdurend 
veranderen valt niet te verwachten 
dat in een liberale samenleving als de 
onze extreem hardhandig opvoeden 
ooit weer als een acceptabele opvoe-
dingsmethode gezien zal warden. 
Met literatuuropgave. 

25 
Ploeg, J.D. van der, EM. Schofte 
Agressieve jeugdigen 
Tijdschrift voor onhopedagogiek, 32e 
jrg., nr. 12.1993, pp. 566 -575 
In dit artikel wordt een aantal agres-
siebevorderende factoren gepresen-
teerd, die met name in het gezin, de 
school. de vrienden en uiteraard in de 
persoon zelf liggen. Een deel van deze 
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variabelen is in nader empirisch 
onderzoek bestudeerd. In een tabel 
wordt de correlationele samenhang 
tussen twee soorten agressief gedrag 
- oppositioneel en antisociaal gedrag 
- en de risicofactoren met betrekking 
tot de persoonlijkheids- en opvoe-
dingsachtergrond weergegeven. De 
gegevens hebben betrekking op 300 
jeugdigen uit adviesbureaus, Riagg's 
en de gezinsvoogdij. De onderzoeks-
groep had een gemiddelde leeftijd 
van 14,9 jaar en bestond voor de helft 
uit jongens en voor een derde uit 
migrantenjeugdigen. Het onderzoek 
werd uitgevoerd aan de hand van de 
Vragenlijst Sociale en Pedagogische 
situatie (Scholte, 1991). Uit de tabel 
blijkt dater significante samenhangen 
bestaan tussen de agressieve 
probleemgedragingen en de risico-
factoren in de persoon van de 
jeugdige en de opvoedingssituatie. 
Geen verschillen bleken te bestaan in 
de samenhang tussen de instellingen 
voor gezinsvoogdij. de adviesbureau 
en de Riagg's. Dit zou kunnen bete-
kenen dat de gepresenteerde 
verbanden tamelijk universeel van 
aard lijken te zijn. Getwijfeld wordt 
aan het - duurzame - nut van straffen 
en catharsis bij de behandeling van 
agressie. Er zijn de laatste tijd andere 
veelbelovende interventies ontwikkeld 
am agressief gedrag te veranderen, 
zoals behandelingsmethoden die zijn 
gebaseerd op het sociale leerprincipe 
en de cognitieve therapieen. Veer een 
effectieve behandeling van de agres-
sieve gedragsproblematiek zullen 
uiteraard de achterliggende risico's 
moeten warden aangepakt. Zo zal 
men bij de behandeling van opposi-
tioneel-opstandig gedrag vooral 
aandacht dienen te besteden aan de 
(on)veiligheid van het opvoedings-
klimaat terwiff het bij de behandeling 
van antisociaal gedrag raadzaam is 
daarnaast oak nog de eventuele 
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opvoedingsincompetenties bij de 
ouders aan te pakken. 
Met literatuuropgave. 

26 
Po!sky, H.W., J. Fast 
Boot camps, juvenile offenders and 
culture shock 
Child and youth care forum, 22e jrg., 
nr. 6, 1993, pp. 401-415 
De afgelopen jaren zijn in de 
Verenigde Staten veel zogenaamde 
boot camps in het !even geroepen. In 
deze kampen worden voornamelijk 
jeugdige delinquenten aan een militair 
geInspireerd trainingsprogramma 
onderworpen. De benadering van de 
jeugdige gedetineerden is keihard, 
met een sterk accent op disciplinering 
en fysieke inspanningen. Hoewel 
tijdens het verblijf zeer opvallende 
gedragsveranderingen worden gecon-
stateerd, blijkt dat na terugkeer in de 
samenleving slechts van een geringe 
recidivevermindering sprake is. Op 
grond van hun ervaringen met een 
specifiek boot camps hebben de 
auteurs een theorie ontwikkeld met 
betrekking tot de veranderingspro-
cessen die zich bij de delinquenten 
voltrekken. De eerste paar dagen in 
het kamp leveren een grote en effec-
tieve cultuurshock op. In zeer korte 
tijd onderwerpen de gedetineerden 
zich aan de strakke discipline en aan 
de militaire normen en waarden 
binnen het kamp. Het effect van deze 
cultuurshock dooft echter betrekkelijk 
snel weer uit en de boot camps-
cultuur wordt onvoldoende geInterna-
liseerd. De auteurs stellen voor om in 
het kamp-programma meer cultuur-
schokken te introduceren die vooral 
gericht zijn op het bijbrengen van 
sociale- en arbeidsvaardigheden. 
Belangrijk voor de effectiviteit van de 
programma's is ook dat de nazorg in 
de vrije samenleving minder half-
slachtig dan nu wordt aangepakt. 
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27 
Wang, A.Y. 
Pride and prejudice in high school 
gang members 
Adolescence, 29e jrg., nr. 114, 1994, 
PP. 279-291 
High school studenten die lid zijn van 
een bende werden vergeleken met 
hun studiegenoten die geen bendelid 
zijn voor wat betreft hun zelfver-
trouwen en raciale attitudes. In totaal 
participeerden 78 Kaukasische (65 
niet-bendeleden en 13 bendeleden) 
en 77 Afrikaans-Amerikaanse (41 
niet-bendeleden en 36 bendeleden) 
studenten in het onderzoek. Het 
conceptuele raamwerk voor het 
onderzoek werd gevormd door de 
sociale identiteitstheorie. Drie hypo-
thesen werden getest: bendeleden 
hebben minder zelfvertrouwen dan 
niet-bendeleden; bendeleden zijn 
etnocentrischer dan niet-bendeleden; 
op de vraag 'noem de drie personen 
die je het meest bewonderd', zouden 
bendeleden eerder geneigd zijn 
personen van hun eigen ras te 
noemen. De eerste hypothese werd 
bevestigd. De bevindingen van het 
onderzoek ondersteunden echter niet 
het zogenaamde zwarte zelfhaat 
concept. De tweede hypothese werd 
niet door het onderzoek bevestigd. 
Etnocentrisme is bij alle studenten in 
sterke mate aanwezig. Onderzoek 
naar de derde hypothese toonde aan 
dat bendeleden in het algemeen 
minder voorbeelden hebben dan niet-
bendeleden. Afrikaans-Amerikaanse 
studenten noemden eerder een ouder 
of leraar als voorbeeld. Een multiple 
regressie-analyse toonde aan dat de 
afwezigheid van ouders of leraren als 
voorbeeld de sterkste indicatie vormt 
voor bendelidmaatschap. 
Met literatuuropgave. 
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28 
Winfree jr., LT., G. Larry Mays, e.a. 
Youth gangs and incarcerated delin-
quents; exploring the ties between 
gang membership, delinquency, and 
social learning theory 
Justice quarterly, lie jrg., nr. 2, 1994, 
pp. 229-256 

In dit artikel wordt aandacht besteed 
aan de conceptuele en emirische 

relaties tussen ganglidmaatschap, 

delictgedrag en de sociale leertheorie 

van Akers. Onderzocht wordt de 

betrokkenheid bij gangs van een 
groep berechte delinquenten cm te 

bepalen of gangleden en niet-
gangleden kunnen warden onder-

scheiden. Een andere onderzoeks-
vraag is of men met behulp van de 

leertheorie en de betrokkenheid bij 

gangs het niveau van zelfgerappor-
teerde delictspecifieke delinquentie 

kan voorspellen. De onderzochte 
groep bestaat uit 258 gedetineerde 

jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 
jaar. Uit de resultaten blijkt dat de 

pro-gang attitudes van iemand 
verklaard kunnen worden in termen 

van de variabelen van de sociale leer-

theorie, bij voorbeeld van differentiele 

dversted<ers' en differentiele asso-
ciaties. Met behulp van dergelijke 

sociale leer-principes kunnen ook 
gangleden en niet-gangleden worden 

onderscheiden. Verder bleek dat 

ganglidmaatschap slechts zwak 
verbonden is met het plegen van 

delicten. Aileen groepsdelinquentie 

was significant gerelateerd aan 
ganglidmaatschap. Net  deiinquenUe-
niveau was echter wel sterk gerela-

teerd aan de factoren van de sociale 

leertheorie. De auteurs eindigen met 

een bespreking van de theoretische 
en beleidsimplicabes van hun bevin-

dingen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 
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29 
Kavanagh, J. 
The occurrence of violence in police-
citizen arrest encounters 
Criminal justice abstracts, 1994, 
pp. 319-330 

De literatuur over geweld gebruikt 
door de politie tijdens de arrestatie 

van burgers is beperkt qua hoeveel-

heid en discipline en wordt bijna 
uitsluitend binnen de sociologie en 

de criminologie aangetroffen. In dit 
literatuuroverzicht vormen deze disci- 

plines dan oak de hoofdmoot. doch er 

wordt ook melding gemaakt van de 
meer algemene artikelen over het 

gebruik van (dodelijk) geweld door 
de politie en van de relevante lite-

ratuur uit de disciplines biologie, 

psychologie en economie. Dit artikel 
is te zien als eon aanzet tot een reeds 

lang noodzakelijke interdisciplinaire 
- aanpak van de studie van geweld. 

Met literatuuropgave. 

30 
Shadmi, E. 
Controlling the police; a public and 
integrative approach 
Policing and society. 4e jrg., nr. 2, 

1994, pp. 119-129 
Elke samenleving stelt eisen aan zijn 

politie. Uitgangspunt van de auteur is 
dat het toezicht op de politie en het 

politiewerk gebaseerd moet zijn op 
het pluralistische model van de 

democratie De verantwoordelijkheid 

voor het toezicht op de politie dient in 
handen te zijn van het publiek, dat wil 

zeggen de mensen, de gewone 
burger. De auteur onderscheidt twee 

controlemechanismen die tezamen 

het controleproces vormen: het insb-

tutionele en het communautaire. De 
institutionele mechanismen zijn een 

direct gevolg van het recht van de 
burger door middel van verkiezingen 
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macht en verantwoordelijkheid toe te 
kennen aan gekozen volksvertegen-
woordigers. Bij communautaire 
controlemechanismen staan de 
direkte en aktieve participatie van het 
publiek centraal. Het ene mecha-
nisme kan niet zonder het andere, zij 
vullen elkaars onvolkomenheden aan. 
Zo'n benadering geeft volgens de 
auteur een systeem van checks and 
balances met een grote flexibiliteit. 
Het nadeel van dit systeem is een 
bepaalde mate van onoverzichte-
lijkheid. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

31 
Magura, S., A. Rosenblum e.a. 
The effectiveness of in-jail methadone 
manintenance 
The journal of drug issues, 23e jrg., 
nr. 1, 1993, pp. 75-99 
In de Rikers Island-gevangenis in 
New York bestaat een grootschalig 
methadon-onderhoudsprogramma 
voor drugsverslaafden, het enige in 
de VS en waarschijnlijk het enige ter 
wereld. Gedetineerden, maximale 
straf een jaar, worden er van de 
eerste tot en met de laatste dag op 
een onderhoudsdosis methadon 
gehouden; jaarlijks betreft het zo'n 
drieduizend binnenkomsten On ons 
land gebeurt dit slechts in een enkel 
individueel geval). Het gaat niet 
alleen om verslaafden die %/Mr hun 
detentie 'buiten' al in methadonpro-
gramma's zaten, maar interessant 
genoeg ook een grote groep die niet 
of zelfs nog nooit in een programma 
heeft gezeten. Ruim twee derde van 
de gedetineerden is zwart of 
Hispanic. Een vergelijkende follow-up 
studie, zes maanden na ontslag, met 
een controlegroep van soortgelijke 
verslaafden die in detentie alleen een 
korte afkick-kuur kregen, wijst op een 
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relatief succes voor de onderhouds-
aanpak (overigens zit na een half jaar 
van de hele steekproef de helft 
alweer in Rikers). De onderhouds-
klanten melden zich vaker aan bij de 
methadonprogramma's in de stad (dit 
'moeten' ze ook wel omdat ze immers 
verslaafd uit de gevangenis komen); 
bovendien blijven ze langer in deze 
programma's, in welke periode ze 
tevens minder delicten plegen. De 
positieve effecten zijn het sterkst bij 
degenen die voorafgaand aan de 
detentie ook al in een programma 
zaten. Het feit dat voor een kwart de 
cocaine het eerste middel is, vormt 
een extra complicatie. 
Met literatuuropgave. 

32 
Peters, H., L Schonfeld 
Determinants of recent substance 
abuse among jail inmates referred for 
treatment 
The journal of drug issues, 23e jrg., 
nr. 1,1993, pp. 101-117 
Veel gedetineerden hebben een 
voorgeschiedenis van drug- en/of 
alcoholgebruik. De recidive-snelheid 
van deze categorie gedetineerden is 
hoog. Als onderdeel van de behan-
deling van het misbruik zijn 
preventie-technieken ontwikkeld om 
terugval te voorkomen. Van belang 
daarbij is inzicht te hebben in de 
determinanten die een dergelijke 
terugval bevorderen. Deze determi-
nanten zijn deels intrapersoonlijk van 
karakter en anderdeels interper-
soonlijk. De auteurs hebben onder-
zocht welke determinanten het meest 
frequent voorkwamen bij gedeti-
neerde gebruikers van drugs en/of 
alcohol. Daartoe werden 101 gedeti-
neerden die aan een behandelings-
programma deelnamen in een huis 
van bewaring in Florida enkele 
gestandaardiseerde vragenlijsten 
afgenomen. Opvallend was dat intra- 
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persoonlijke determinanten sterk 
overheersend waren bij het recente 
druggebruik. Veelal ging het daarbij 
am een reactie op een negatieve 
emotionele toestand, maar oak het 
oproepen van positieve emoties was 
een belangrijke determinant. In 
vergelijking met onderzoeken onder 
niet-gedetineerden was het geringe 
percentage gevallen waarbij interper-
soonfijke factoren het druggebruik 
determineerden. De auteurs bevelen 
aan on de behandeling van alcohol-
en drugverslaaf den te enten op een 
grondige analyse van de individuele 
determinanten van gebruik. als de 
riskante omstandigheden eenmaal 
bekend zijn, kan het behandefings-
programma warden ingericht op het 
vermijden of beter hanteren van 
dergelijke situaties. 
Met literatuuropgave. 

33 
Wellisch, J., M.D. Anglin e.g. 
Numbers and characteristics of drug-
using women in the criminal justice 
system; implications for treatment 
The journal of drug issues, 23e jrg., 
nr. 1, 1993, pp. 7-30 
In Amerika neemt, evenals in ons 
land, het aandeel van vrouwen in de 
criminaliteit toe. Vooral in de 
detentie-populatie in de VS groeit het 
percentage vrouwen. Voor verslaafde 
vrouwen geldt dit al evenzeer. Under 
de vrouwelijke delictplegers komen 
relatief meer drugsverslaafden voor 
dan bij de mannen (gemeten aan de 
hand van het Drug Use Forecasting 
systeem. Dun. Bij de delicten, vooral 
dealen, diefstal en prostitutie, speelt 
het middel cocaine inmiddels een 
grotere rol dan heroine. De 
bestaande programma's voor drugs-
verslaaf den in detentie echter, zijn 
volgens de auteurs te weinig toege-
sneden op de specifieke behoeften 
van vrouwelijke gedetineerden. Dit 

betreft met name de aspecten van de 
verzorging van kinderen van (alleen-
staande) moeders, zwangerschap en 
de bijbehorende medische risico's 
van verslaving en HIV-besmetting, en 
een slechte voorbereiding op scholing 
en arbeidsmarkt. Omdat het - in 
Amerika nog meer dan in Nederland 
- bij de gedetineerden vrijwel steeds 
am alleenstaande moeders gaat, 
zouden zij in detentie scholing 
moeten krijgen die is gericht op beter 
verdienende banen (het bijstands-
systeem in de VS is minimaal). Verder 
blijken de vrouwen vaak slachtoffer te 
zijn geweest van seksueel misbruik, 
waar echter oak weinig aandacht aan 
wordt besteed. Overigens maken 
blanke vrouwen nog niet de helft uit 
van de vrouwelijke gedetineerden-
populatie: zwarte en Hispanic 
vrouwen vormen tezamen de meer-
derheid. Zen twee derde van de 
(grote) steekproef had al eerder 
gezeten. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

130 

34 
Beime, P., B. Perry 
Criminal victimization in the industria-
lized world 
Crime, law and social change, 21e 
jrg., nr. 2, 1994, pp. 155-165 
Hoewel in potentie veelbelovend laten 
victimisatie surveys die een verge-
lijking mogelijk maken tussen landen 
nog steeds te wensen over. In 1987 
sloeg een internationale groep crirni-
nologen de handen ineen on voor 
deze problemen een oplossing te 
vinden. Hun arbeid resulteerde in het 
zogeheten 1992 International Crime 
Survey onder redacfie van J. van Dijk 
en P. Mayhew. De auteurs geven 
eerst een overzicht van de ander-
zoeksresultaten van het ICS. Deze 
resultaten vormen een uitdaging voor 
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tal van vigerende inzichten over de 
comparatieve stand van zaken wat 
betreft de criminaliteit in geIndustria-
liseerde landen. Vervolgens presen-
teren de auteurs hun kritiek toege-
spitst op vier onderwerpen: de 
beperkte reikwijdte van het ICS, de 
onderling sterk afwijkende respons-
percentages, de aard van de vragen 
over seksueel geweld, en de theore-
tische adequaatheid van de gedane 
generalisaties. Met opgetrokken 
wenkbrauwen en zo nu en dan niet 
zonder geamuseerdheid terugblikken 
op het ICS stellen de auteurs tot slot 
dat het ICS misschien niet zozeer de 
werkelijke victimisatie-ervaringen in 
diverse landen weergeeft, maar 
eerder de nationale percepties op 
victimisatie. 
Met literatuuropgave. 

35 
Vogel, G. 
Dat is de prooi' Over buitenlandse 
toeristen als slachtoffers van straatroof 
in Amsterdam 
Sociologische gids, nr. 4, 1994, 
pp. 276-288 
Eerder onderzoek (van Dijk, 1992) 
toont aan dat er drie belangrijkste 
risicofactoren voor victimisaties zijn: 
toeristen zijn attractieve slachtoffers; 
toeristen verblijven meestal continu in 
de nabijheid van potentiele daders; 
toeristen zijn zowel in sociaal, 
mentaal als technisch opzicht relatief 
slecht beveiligd tegen criminele 
gebeurtenissen. De onderzoeker gaat 
na of van Dijk hierin gelijk heeft en 
bekijkt tevens of een en ander over-
eenkomt met de manier waarop 
daders over toeristen denken. Na 
enkele opmerkingen over straatroof, 
dadersteekproef en methode van 
onderzoek, besteedt de auteur aller-
eerst aandacht aan specifieke eigen-
schappen van de Amsterdamse 
binnenstad. Vervolgens gaat hij in op 
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het slachtofferschap van toeristen in 
Nederland. Daarna verschuift hij de 
aandacht naar buitenlandse toeristen 
als slachtoffers van straatroof in de 
Amsterdamse binnenstad. In het 
tweede deel van dit artikel schetst hij, 
op basis van gesprekken met daders, 
de strategieen en ideeen die daders 
bij de selectie van buitenlandse 
toeristen als slachtoffer hanteren. 
Tenslotte vraagt hij zich af of buiten-
landse toeristen het, vanuit het 
perspectief van de daders, soms 
'verdienen' om slachtoffer te worden 
van straatroof. Het blijkt inderdaad 
dat buitenlandse toeristen hoog 
scoren op de drie bovengenoemde 
risicofactoren die van Dijk (1992) 
onderscheidt. Niet alleen vanuit victi-
mologisch perspectief, maar oak 
vanuit het perspectief van de dader. 
Met literatuuropgave. 

36 
Williams, SJ., K.B. Singh e.a. 
Urban youth, fear of crime and 
resulting defensive actions 
Adolescence, 29e jrg., nr. 114, 1994, 
pp. 323-330 
Onderzoek bij volwassen stedelingen 
heeft aan het licht gebracht dat een 
significant aantal mensen 's avonds 
niet meer hun huizen uit durven 
gaan. lndien zij dit wel doen, nemen 
zij vaak veiligheidsmaatregelen. Vaak 
hebben zij stokken, fluitjes, messen 
en revolvers bij zich. Sommigen 
volgen cursussen in zelfverdediging 
en/of hebben waakhonden am zich te 
beschermen tegen een eventueel 

slachtofferschap. In dit artikel wordt 
bij een populatie van 1.775 jeugdige 
stedelingen tot welke defensieve 
acties zij uit angst voor criminaliteit 
overgaan. Uit de gegevens van dit in 
1986 gehouden onderzoek bleek dat 
de jongeren ongeveer dezelfde maat-
regelen als de ouderen namen. 
Slechts 11% gaf aan geen enkele 
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voorzorg te nemen. Bijna drievijfde 
ging niet alleen 's avonds op step. 

19% gal aan zelfverdedigingscur-
sussen te volgen; 10% had eon of 

ander middel bij zich on eventuele 

aanvallers at te schrikken. Slechts 4% 
droeg een fluitje. Belangrijke factoren 

on persoonlijke defensieve acties to 

voorspellen waren geslacht victimi-
satie en het type viclimisatie (diefstal 

respectievelijk geweld). Andere meat-

regelen die werden genomen door 
laden van het huishouden waartoe 

respondenten behoorden waren het 
installeren van een inbraakalarm 

(22%). het houden van een waakhond 

(17%), 's nachts het licht aan houden 
(39%) en het installeren van veilig-

heidssloten (38%). Andere variabelen: 

de burnt en de school, percepties ten 
aanzien van de veiligheid en de 

kansen op victimisatie. 

Geconcludeerd kan warden dat de 
angst voor misdrijven in de Verenigde 
Staten een groat sociaal probleem is 

geworden, waar ook de schooljeugd 

niet aan ontkomt. Tenslotte warden 
de theoretische en politieke impli-

caties besproken. 

Met literatuuropgave. 

Preventie van criminaliteit 

37 
Gating, DJ. 
Multi-agency crime prevention; some 
barriers to collaboration 
The Howard journal of criminal justice, 
33e jrg., nr. 3, 1994. pp. 246-257 

In de laatste tien jaar is de zogenaam-
de multidisciplinaire aanpak van de 

criminaliteit een belangrijke strategie 
bij de bestrijding hiervan binnen het 

strafrechtssysteem geworden. In dit 

artikel worden enkele problemen 
besproken die zich voordoen bij doze 

samenwerking. Aandacht wordt 

besteed aan de vaagheid en de span-

kracht van het concept van gezamen- 
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lijke crimaliteitspreventie dat buiten 
eon beroep op het gezonde verstand. 

een veelheid aan verschillende en 
niet altijd noodzakelijke dialogen 

meebrengt. De multidisciplinaire 

aanpak tracht alle samenwerkende 

instellingen samen to brengen, maar 
de context van doze samenwerking is 

zodanig dat sommige zich in een 
meer geprivilegeerde positie 

bevinden en dat andere zich near 

moeilijk kunnen manifesteren. 
Met literatuuropgave. 
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Verkeersveiligheid (SWOV), 1994 
Haan, WJ.M. 
Berovers in de Bijfiner; rapport van een 
onderzoek naar achtergrondken-
merken van daders en verdachten van 
die fstal met geweld in Amsterdam 

Zuidoost 
Utrecht, Willem Pompe Instituut, 1994 

Hoff, CA van 1, A.G. van Dijk 
Eindrapportage preventieproject 
Marokkaanse jongeren Osdorp; een 
beschriving van het project in 7992 en 
1993 
Amsterdam, Van Dijk, van Soomeren 

en Partners, 1994 
Hoist, J.W. van der (red) 
De wet Mulder in bedrijf; van straft 
recht naar administratief recht 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 

Interimrapportage 
Interimrapportage project integrate 
kwaliteitszorg Nederlandse politie 
's-Gravenhage, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 1994 

Politia Nova (3) 

Kort, M. de 
Tussen patient en delinquent; geschie-
denis van het Nederlandse drugsbeleid 
Hilversum, Verloren, 1995 

Kroes, L., L.L. Melberg, e.a. 
Vernieuwingen in politiezorg; een 
tussentijdse rapportage van een 
evaluatie van de bestuursafspraak bij 
de politie Enschede 
Enschede, Internationaal Politie 

Instituut Twente, Universiteit Twente, 
Faculteit Bestuurskunde, 1994 
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Michiels, F.C.M.A. 
De boete in opmars? 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1994 
Moorings, M., J.CJ. Boutellier e.a. 
(red) 
Hoe punitief is Nederland? 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Race and the criminal justice 
Race and the criminal justice system 
1994; a Home Office publication under 
section 95 of the criminal justice act 
London, Home Office, 1994 
Rosenbaum, D.P., S. F. Bennett 
e.a. 
Community responses to drug abuse: 

a program evaluation 
Washington, U.S. Department of 

Justice, 1994 
Safeguarding our youth 
Safeguarding our youth: violence 
prevention for our nation's children; 
forum proceedings, July 20-27, 7993 
Washington, U.S. Department of 

Justice, 1994 

Samsom, R. 
Kwaliteit van de surveillance bij de 
politie; een onderzoek naar de 
kwaliteit van project-surveillance, poll-
tiereactietijd, aanspreekbaarheid en 
bereikbaarheid lag de politie 
Enschede, Universiteit Twente, 

Faculteit Bestuurskunde, 1994 

Twentse scriptiereeks politiestudies (12) 
Sooben, P. 
Women in the police (England, France, 
and the Netherlands); final essay 
Z.pl., Exeter University, 1994 

Spreek uur in de bajes 
Spreekuur in de bajes 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Directie Rechtshulp, 1994 

System, The 
System, The, of administrative and 

penal sanctions in the member states 
of the European communities; volume 
I: national reports 
Brussel, Office for Official 

Publications of the European 

Communities, 1994 



Boeken en rapporten 

Thompson, B. 
Attendance patterns of periodic 
detainees 
Z.pl., NSW Department of corrective 
services, 1994 
Verhagen, JJ.L.M., R. van 
Grunsven 
De tijdelijke extra beveiligde inrichting; 
waarborgen voor een grotere 
veiligheid in relatie tot kwaliteit van de 
detentiesituatie 
's-Gravenhage, Ministerie van Justitie, 
Directie Delinquentenzorg en 
Jeugdinrichtingen, 1994 
Wemmers, J., R. van Rongen e.a. 
Slachtofferonderzoek Wet en Richtlijn 
Teiwee; eindrapport 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Centrale Directie Wetenschapsbeleid 
en Ontwikkeling, 1994 
Zablotskis, N., U. Zvekic 
Crime and crime prevention in 
Moscow 
Rome/Moscow, United Nations 
Interregional Crime and Justice 
Research Institute, 1994 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belanghebbenden 
te informeren over de onderzoeks-
resultaten van het WODC wordt een 
beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functiona-
rissen, werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie van 
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van 
een verzendlijst die afhankelijk van 
het onderwerp van het rapport opge-
steld wordt. 

Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek en 
Beleid uitgegeven door Gouda Quint 
BV. Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstel-
lenden, die niet voor een kosteloos 
rapport in aanmerking komen, te 
bestellen bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
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085-45 47 62. Een complete lijst van 
de WODC-rapporten is te verkrijgen 
bij het WODC (tel.: 070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de in 1993 en 1994 
verschenen rapporten. 

Nelen, J.M., JJ.A. Essers 
Veel voorkomende criminaliteit op de 
Nederlandse Anti//en 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., BJ.W. Docter-
Schamhardt 
Politie en openbaar ministerie tegen 
rassendiscriminatie; over de naleving 
van richtlijnen 
1993, WODC 123 
Kroese, GJ., R.HJ.M. Staring 
Prestige, pro fessie en wanhoop; een 
onderzoek onder gedetineerde over-
vallers 
1993, WODC 124 
Bedem, R.F.A. van den 
Motieven voor naturalisatie; waarom 
vreemdelingen uit diverse minder-
heidsgroepen wel of niet kiezen voor 
naturalisatie 
1993, WODC 125 
Polder, W., G. Paulides 
Prestatieverschillen tussen arrondisse-
menten 
1993, WODC 126 
Leuw, Ed. 
De tbs met aanwijzingen; de toepas-
sing van en pro fessionele oordelen 
over een strafrechtelijke maatregel 
1993, WODC 127 
Junger-Tas, J. 
Alternatieven voor de vrijheidsstraf; 
lessen uit het buitenland 
1993, WODC 128 
Kommer, M.M. 
Heenzendingen 
1994, WODC 129 
Spaans, E.C. 
Appels en peren; een ondeizoek naar 
de recidive van dienstverleners en 
kortgestraften 
1994, WODC 130 
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Rutenfrans, CJ.C. en GJ. Terlouw 
Delinquentie, sociale con trole en life 
events'; eerste resuftaten van een 
Iongitudinaal onderzoek 
1994, WODC 131 
Aalberts, M.MJ., J.CJ Boutellier 
en H.G. van de Bunt (red.) 
Rechtsverzorging en wetenschap; een 
plaatsbepaling van het WODC bij her 
afscheid van J. Junger-Tas 
1994, WODC 132 
Nelen, J.M., M. Boone en M.D. van 
Goudoever-Herbschleb 
Het Openbaar Ministerie en grote frau-
dezaken 
1994. WODC 133 
Klijn, A., C. Cozijn en G. Paulides 
De civiele procedure bij de kanton-
rechter; evaluatie van een vernieuwing 

1994, WODC 134 
Bedem, R.F.A. van den, H.A.G. de 
Valk en S.O. Tan 
Toelating en opvang van amass 
1994, WODC 135 
Schoori, JJ., M. van de Klundert, 
R.F.A. van den Bedem, J.C. van 
den Brink 
Een partner van verre: de cofers 
1994, WODC 136 
Hesseling, R.B.P. 
Stoppen of verplaatsen? Een litera-
tuuronderzoek over gelegenheidsbe-
perkende prevenfte en verplaatsing van 
criminaliteit 
1994, WODC 137 
Kesler, J.G.C., J. Junger-Tas 
Criminaliteit en strafrechtelijke reactie; 
ontwikkelingen en samenhangen 
1994, WODC 138 

De door het WODC in eigen beheer 
uitgegeven rapporten, evenals de 
rapporten die zijn verschenen onder 
auspicien van de CWOK, zijn zolang 
de voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-Eind, 
070-370 65 54 tot 15.00u). In 1993 en 
1994 verschenen de volgende 
rapporten: 
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Spaans, E.C. 
Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't 
Nieuwe Lloyd; een inventarisatie van 
anderhal I jaar vrijwillige begeleiding 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ondertoezichtstelling en andere 
maatregelen van kinderbescherming; 

een dossieronderzoek 
1993, WODC, K27 
Bedem, RSA van den 
Motives for naturalization, Motifs pour 
naturalisation, Einbiirgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Cozijn, C., R.F. Kouwenherg 
Een Alcohol-Verkeers Project in de 
provincie Drenthe 
1993, WODC, K29 
P.H. van der Laan en M. Smit 
Jongens en meisjes in een gesloten 
jeugdinrichting; de eerste ervaringen 
met coOducatie in Het Poorfte 
1993, WODC, 1(30 
Hesseling, R.B.P. 
Huismeesters 
1993, WODC, K31 
Gernert, F.H.M. van 
Fatale fantasie; een ondelmek naar 
moorden op prostituOes 
1994, WODC, K32 
Berg, E.A.I.M. van den 
Openbaar minister's en milieu; 
terugblik op 1992; tweed° meting 
'planning & control milieuwethand-
having' 
1994, WODC, K33 
Netburg, CJ. van 
Eigen schuld!? 'Cu/pain causa' bij 
wettelijke strafuitsluitingsgronden 
1994, WODC, K34 
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Behoudens uitzondering door de Wet 
gesteld, mag zonder schriftelijke toe-
stemming van de rechthebbende(n) 
op het auteursrecht c.q. de uitgever 
van deze uitgave, door de rechtheb-
bende(n) gemachtigd namens hem 
(hen) op te treden, niets uit deze uit-
gave worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of ander-
zins, hetgeen ook van toepassing is 
op de gehele of gedeeltelijke bewer-
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift houdt 
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1. dat de auteur de uitgever machtigt 
om de door derden verschuldigde 
vergoeding voor kopieren conform 
artikel 17, lid 2, Auteurswet 1912 en 
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