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Het is voor niemand meer een geheim dat het aantal heenzendingen wegens gebrek aan celcapaciteit fors is opgelopen. In
1994 bleven om deze reden meer dan 5.000 personen buiten
hechtenis. De overheid is kennelijk niet in staat een grote groep
stelselmatige daders in te sluiten. Daarmee wordt de geloofwaardigheid van justitie in ernstige mate aangetast. Het vertrouwen
van burgers in de overheid neemt af. Maar oak de uitvoerende
instanties staan voor welhaast onoplosbare problemen die niet
zelden tot motivatie-verlies leiden.
Er warden echter in snel tempo cellen bijgebouwd. Volgend
jaar wordt het project CAP'96 afgerond. Er zijn dan in totaal
13.500 cellen waarmee Nederland gelijk oploopt met de buurlanden. Onlangs heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld am tussen 1996 en 1998 duizend extra cellen te realiseren. Het cellentekort wordt dus ingelopen maar dan nog zal er behoefte blijven
bestaan aan meer cellen.
De vraag rijst tot hoever de groei van het aantal cellen moet
gaan. Immers, de bodw van steeds weer nieuwe gevangenissen
zal de criminaliteit niet drastisch doen afnemen. Waarom dan
met korter straffen? Kunnen de mogelijlcheden van alternatieve
sancties beter benut warden? Of kun je niet beter in jeugdzorg,
scholing en werlcverschaffing investeren? Deze vragen vormden
de aanleiding voor dit nummer van Justitiele verkenningen dat
geheel is gewijd aan het capaciteitsprobleem.
In het openingsartikel doet A. Kars verslag van het rapport van
de commissie Korthals Altes waarvan hij lid-secretaris was. De
commissie zet een aantal problemen op een rijtje: massale heenzendingen, grate aantallen vonnissen die niet geexecuteerd warden en een buitenwettelijke regeling van het voortijdig vrijlaten
van verdachten. Deze ontwikkelingen verlangen een drastische
verdere uitbreiding van de celcapaciteit. Oak de beleidsintensiveringen op het terrein van het asielbeleid en de te verwachten verdere stijging van de lange vrijheidsstraffen zullen de
behoefte aan extra capaciteit doen toenemen. Pas met lege cellen
achter de hand kun je strafrechtsbeleid voeren en kan uiteindelijk de strafrechtsketen op orde warden gebracht. Een laatste
conclusie die de commissie op dit punt trekt is dat uitbreiding
van taakstraffen weinig soelaas biedt, simpelweg omdat weinig
straffen vervangbaar zijn.
Vervolgens ontvouwt M.M. Kammer een avontuurlijke visie op
het capaciteitsprobleem. Hij schetst twee simpele, afdoende op-
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lossingen voor het capaciteitsprobleem die niettemin onuitvoerbaar of onaanvaardbaar worden bevonden. De eerste luidt: cellen bijbouwen totdat het noodzakelijk geachte aantal
gedetineerden is ondergebracht. De tweede: de beschikbare celcapaciteit constant houden en het aantal vrijheidsbenemingen
daaraan aanpassen. De eerste oplossing leidt ertoe dat alle gevaarlijk geachte mensen worden opgesloten, de tweede dat kortere vrijheidsstraffen worden opgelegd. Hoewel Kommer een
voorkeur heeft voor de laatste optic werkt hij de twee oplossingsrichtingen consequent uit in de hoop dat zo duidelijk wordt waar
de werkelijke problemen liggen.
S. van Ruller en W.M.E.H. Beijers plaatsen de detentiecapaciteit in een historische context. Op basis van veranderingen
in gevangenisstatistieken die vanaf 1837 beschikbaar zijn, schetsen zij een lange termijn-perspectief waarin twee trends zijn
waar te nemen: een daling van het aantal gedetineerden tot 1975
en een stijging na 1975. Venrolgens bespreken zij de mechanismen (de veranderingen in het strafstelsel) en de mogelijke dieper
liggende oorzaken (structurele factoren en het strafldimaat) die
deze trends zouden kunnen verklaren.
1.P Balkema stelt opnieuw de vraag in hoeverre alternatieve
sancties de capaciteitsnood kunnen lenigen. Na eerst de bevoegdheden van het O.M. te hebben geschetst, bespreekt hij de
kenmerken en een aantal vormen van deze sancties. Voortbouwend op het succes van onbetaalde arbeid ziet Balkema twee
terreinen waar de toepassingsmogelijkheden van de sanctie kunnen worden uitgebreid: ten eerste de combinatie van de straf van
onbetaalde arbeid met een geldboete of met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, en ten tweede de koppeling van deze straf aan
de tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling.
Ten slotte schetst R.A.F. Gerding de gang van zaken rondom
voorlopige hechtenis in Rotterdam. Door gebrek aan detentiecapaciteit is de overheid niet in staat voor het noodzakelijke
sluitstuk van het het veiligheidsbeleid te zorgen: slechts in ongeveer de helft van de gevallen kan voorlopige hechtenis ten uitvoer worden gelegd. De groep waar het om gaat, enige bonderden mensen, hebben veel kenmerken gemeen: verslavingsproblematiek, psychische problemen, geen vaste woonplaats,
vaak allochtone achtergrond, weinig bindingen met de stad. De
hulpverlening heeft weinig vat op hen, de feitelijke mogelijkheden tot insluiting zijn gering. Daarom pleit Gerding voor een
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nieuwe vorm van opvang voor stelselmatige daders waarbij gemeenschap uitgangspunt is van het regime. De voordelen hiervan zijn: lagere kosten, zinvolle besteding van de detentietijd en
snelle invoering.
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Rechtshandhaving op orde
en op maat
Het rapport Konhals Aftes in vogelvlucht
air. A. Korn.

De Commissie heroverweging instrumentarium rechtshandhaving (naar haar voorzitter de Commissie Korthals Altes
genoemd) bracht op 31 augustus 1995 haar rapport uit aan de
minister van Justine. Het rapport valt uiteen in twee gedeelten,
waarvan het eerste handelt over de handhaving van regelgeving
langs strafrechtelijke weg; het tweede over de handhaving van
regelgeving langs bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke weg.
Deze twee gedeelten sluiten aan bij de taalc die de commissie
ruim een half jaar daarvoor had gekregen. Zij moest praktische
voorstellen doen over de handhaving van de regelgeving anders
dan door middel van het strafrecht, alsmede over andere vormen
van strafrechtelijke sanctionering dan de vrijheidsstraf.
Gelet op het thema van dit nummer wordt hieronder slechts
ingegaan op het eerste gedeelte van het rapport, waarin de celcapaciteit een centrale positie inneemt. De subtitel van dit artikel
dekt de lading dan ook niet helemaal. De 'vogelvlucht' betreft
vrijwel alleen het deel over de (on)mogelijIcheden celcapaciteit te
creeren; nauwelijks het deel over de alternatieven voor de strafrechtelijke sanctionering. Daarmee wordt - noodzakelincerwijs geen recht gedaan aan het gehele rapport.
lk volg in dit artikel de opbouw van het rapport. De commissie
heeft allereerst stilgestaan bij de ontwildceling van de criminaliteit en het niveau van strafrechtelijke handhaving en heeft een
blik over de Europese grenzen geworpen om te weten te komen
hoe het aldaar gesteld is met de celcapaciteit, de aantallen gedetineerden en de ontwilckeling van de criminaliteit.
Vervolgens is de commissie ingegaan op de tenuitvoerlegging
van de voorlopige hechtenis en de vrijheidsstraf en van de vervroegde invrijheidstelling en het straftoemetingsbeleid van de
• De auteur is Hoofd Sector Steals- en Bestuursrecht van de Directie Wetgeving van het
ministerie van Justitie en lid-secretaris van de Commissie-Korthals Altes.
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rechter. Daarop volgt een beschouwing, getiteld De strafrechtketen op orde, waarin de commissie aangeeft hoe haars inziens
idealiter de strafrechtelijke rechtshandhaving zou moeten verbpen. Ten slotte gaat de commissie in op verschillende strafrechtelijke alternatieve vormen voor de vrijheidsstraf.
Tot slot wil ik wijzen op de benadering die de commissie heeft
gekozen bij haar tweeledige taakopdracht. Die benadering kan
misschien het beste worden getypeerd aan de hand van enkele
sleutelzinnen en saillante stellingnames in het rapport. De commissie zegt ervan overtuigd te zijn dat een overheid die de handhaving van de door haar gestelde regels serieus neemt, daarmee
bewerkstelligt dat de handhaving zal verbeteren. Adequate
rechtshandhaving werkt preventief. Het onbestraft laten van
normoverschrijdingen leidt, om dit woord te gebruiken, tot concurrentievervalsing bij de naleving door de burgers. Een kerngedachte: een adequate rechtshandhaving zal tot gevolg hebben
dat de criminaliteit afneemt. Dit laatste staat in directe relatie tot
het waarborgen van een veilig bestaan voor de Nederlandse
staatsburger; een kerntaalc van het ministerie van Justitie.
Criminaliteit en strafrechtelijke handhaving
De commissie had niet tot taak om voorstellen te doen om (vormen van) crimineel gedrag tegen te gaan. Wel maakt zij in dit verband twee prealabele opmerldngen. Ten eerste wordt gesteld dat
in het verleden de overheid de sanctionering op verschillende
terreinen naar zich toe heeft gehaald. Ms voorbeeld kan worden
genoemd het zwartrijden in het openbaar vervoer. Voor de daarvoor in aanmerldng komende terreinen bepleit de commissie
een terugtreding van de overheid. Ms de private sector regels
stelt, dient de verantwoordelijkheid voor de handhaving ook daar
te liggen.
Ten tweede wijst de commissie op het beginsel van subsidiariteit bij de handhaving. Een burger die zelf weinig of niets onderneemt met betrelcking tot de beveiliging van eigen have en goed,
verspeelt daarmee als het ware een deel van de bescherming van
de strafrechtelijke rechtshandhaving.
De commissie gaat vervolgens in op enkele relevante ontwikkelingen van de criminaliteit gedurende de afgelopen decennia
en daarmee het niveau van de strafrechtelijke handhaving. Enkele saillante punten zijn de volgende. De door de politie geregis-
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treerde criminaliteit per hoofd van de bevollcing is in de afgelopen vijfentwintig jaar verviervoudigd. Het ophelderingspercentage is in dezelfde periode scherp gedaald en bedroeg in 1994
slechts 19%. Het instituut transactie heeft een hoge vlucht genomen. De afgelopen tien jaar zijn steeds minder vrijheidsstraffen
opgelegd. Zo'n tien jaar geleden kende de wet niet de werkstraf
en mitsdien werd die ook niet opgelegd. In 1994 bedroeg het aantal werkstraffen ('arbeid te algemenen nutte' of 'dienstverlening')
vijftienduizend. De zogeheten Halt-afdoeningen bedroegen
veertienduizend in 1994. Daarnaast wijst de commissie op de
forse toename van de gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraf. In 1980 bedroeg die duur drie maanden; in 1994 evenwe! 6,5 maanden. De materiele middelen bij de politie en de
rechtspraak zijn het laatste decennium daarentegen fors gestegen.
De conclusie van de commissie stemt somber: er is in onze
samenleving nog een groot handhavingstekort. Het rapport bevat een stroomschema, door de commissie als 'trechter' bestempeld, waaruit op indringende wijze blijkt dat de strafrechtsketen
een zeer selectieve werking heeft. Binnen elke schakel van deze
keten vindt een selectie plaats van zwaardere misdrijven en
zwaardere verdachten. De strafrechtsketen zeeft als het ware de
allerzwaarste gevallen uit. Het is een belangrijk gegeven voor degenen die belast zijn met de beleidsontwilckeling en beleidsvorming op het terrein van de strafrechtketen dat de stroomlijning van de afhandeling van zaken binnen deze keten vrijwel
optimaal is.
Om het eens gechargeerd, doch scherp te stellen: van de
260.000 door het O.M. en de rechter afgedane strafzaken eindigen
er 27.000 in een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De commissie
stelt dan ook - ongetwijfeld indachtig haar taakopdracht -, dat
dit aantal, afgezet tegen het geschatte aantal misdrijven (acht
miljoen) en de grote hoeveelheid andersoortige afdoeningen,
welhaast een minimum is. Deze constatering stelt grenzen aan
de mogelijkheden om voorstellen te doen voor alternatieven
voor de vrijheidsstraf.
Twee conclusies trekt de commissie hien Ten eerste dat de
'trechter' zowel een manifeste als een latente behoefte aan celcapaciteit zichtbaar maakt. Dat zou een aartmoediging moeten
zijn om onverdroten door te gaan met het zoeken naar alternatieven voor de vrijheidsstraf. Ten tweede dat, zo gebiedt de reali-
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teit te zeggen, er grenzen zijn aan de mogelijkheid en wenselijkheid van vervanging van de vrijheidsstraf. In dit verband wijst de
commissie nog op het succes van de recente Wet Mulder, waarbij
lichte overtredingen van verkeersvoorschriften buiten het bereik
van het strafrecht werden gebracht. Met deze bestuursrechtelijke
wet kon worden voldaan aan een grote behoefte aan handhaving
en wel door een afdoening buiten het strafrecht te lciezen.
Nederland, zo stelt de commissie ten slotte, is van oudsher een
land van open grenzen en grote zee- en luchthavens, waardoor
een op het gehele Europese continent gerichte goederenstroom
Nederland passeert. Die goederenstroom betreft niet alleen legaal verhandelde goederen maar ook illegale goederen, zoals
drugs en wapens. Vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal
heeft in zijn kielzog verkeer van illegale goederen en dus concentratie van criminaliteit. Gelet op de steeds verdergaande internationale economische samenwerking ligt een vermindering van
verschillende vormen van criminaliteit, zo meent de commissie,
niet in lijn der verwachtingen.
Het leek de commissie raadzaam stil te staan bij de ontwikkeling van de criminaliteit die de laatste twintig jaar in enkele andere Europese landen heeft plaatsgevonden. En om na te gaan
wat de omvang van de celcapaciteit elders in Europa is, alsmede
hoe groot het aantal gedetineerden per honderdduizend inwoners is. Elke vergelijking gaat mank, als wordt bedacht dat elk
rechtsstelsel zijn eigen innerlijke logica kent. Niettemin zijn er
toch enkele in het oog springende punten te vermelden.
In vergelijking met de ons omringende landen scoort Nederland uitgesproken laag wat betreft het aantal gedetineerden per
honderdduizend inwoners. Het aantal veroordeelde gedetineerden is eveneens zeer laag; enkele jaren geleden had ons land met
27.2 het laagste aantal veroordeelde gedetineerden. Hierbij moet
worden aangetekend dat het aantal gedetineerden nog geen directe indicatie vormt voor het aantal benodigde cellen, omdat
door meervoudig celgebruik het aantal cellen lager is dan het
aantal gedetineerden.
De gemiddelde werkeli jke verblijfsduur (rekening houdend
met de vervroegde invrijheidstelling) was enkele jaren geleden in
ons land met 3,9 maanden uitgesproken laag. Momenteel is die
tijdsduur aanmerkelijk hoger, maar omdat recent vergelijkingsmateriaal ontbreekt, valt niets te zeggen over de huidige score
van ons land op dit punt.
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De slotconclusie van de commissie is dat, al het relevante vergelijkingsmateriaal in ogenschouw genomen, ons land een mild
strafklimaat heeft. Zij lcnoopt aan deze constatering een andere
constatering vast namelijk dat er geen enkele aanwijsbare reden
bestaat voor de verwachting dat ons land zal achterblijven bij de
Europese trend van nog steeds stijgende geweldscriminaliteit en
vermogenscriminaliteit.
Wat het straftoemetingsbeleid in Nederland betreft, merkt de
commissie op dat er sprake is van een gestage toename van het
aantal onvoorwaardelijke celstraffen op het aantal schuldigverklaringen. Al met al blijken zowel de korte als de lange(re) celstraffen de afgelopen jaren in aantal te zijn gestegen. De ontwikkeling van de straftoemeting verloopt tamelijk autonoom.

Voorlopige hechtents, vrijheidsstraf, vervroegde invrijheldstelling
In de paragraaf over de praktijk van de tenuitvoerlegging van de
voorlopige hechtenis en de vrijheidsstraf en van de vervroegde
invrijheidstelling schetst de commissie een weinig vrolijk stemmend beeld van de werkelijkheid op dit punt.
lk volsta hier met de meest saillante gevolgtreldcingen van de
commissie. Gevolgtrekkingen overigens die in justitiele lcringen
en daarbuiten genoegzaam bekend zijn, maar die door hun onverhulde weergave in het rapport wel heel duidelijk in het oog
springen.
De commissie trekt met betrekking tot de huidige pralctijk van
de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis de conclusie
dat de doeleinden die in de voorlopige hechtenis besloten liggen,
door het heenzenden op onaanvaardbaar grote schaal, volstrekt
illusoir worden. Die doeleinden zijn:
- het waarborgen van de aanwezigheid van de verdachte bij de
berechting;
- het voorkomen dat de bewijsgaring wordt verstoord door de
verdachte;
- de beveiliging van de maatschappij;
- het wegnemen of verkleinen van de maatschappelijke onrust
die het delict heeft teweeggebracht.
Het maatschappelijke gevolg van de massale heenzendingen is
een verlies aan geloofwaardigheid van de rechtshandhaving. De
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massale heenzendingen werken demotiverend voor de politie,
het openbaar ministerie, de rechter en het gevangeniswezen.
De behoefte aan celcapaciteit is volgens de commissie manifest. Deze behoefte zal nog stijgen als de reorganisatie van de politie vruchten gaat afwerpen en als de voorziene uitbreidingen
van het aantal politie-ambtenaren daadwerkelijk gerealiseerd
zijn.
De commissie constateert dat zich bij de tenuitvoerlegging van
vonnissen ernstige knelpunten voordoen. De hoeveelheid lopende vonnissen' bedroeg in 1994 ruim achtduizend. Er is een
enorm plaatsgebrek voor veroordeelden en overigens voor alle
verschillende categorieen gedetineerden. Het gevangeniswezen
heeft als primaire doelstelling ervoor te zorgen dat personen die
gedetineerd moeten worden ook daadwerkelijk worden ingesloten. Die doelstelling, zo leert de pralctijk, wordt bij lange na niet
gehaald. Bovendien, zo besluit de commissie op dit punt, faalt de
in de wet beoogde detentiedifferentiatie.
De schaarste aan celcapaciteit leidt tot een praktijk van intrekking van de vervroegde invrijheidstelling, zo constateert de cornmissie verder, waarbij wordt voorbijgegaan aan de ter zalce geldende wettelijke regeling van de vervroegde invrijheidstelling.
Over een ander fenomeen, te weten een al te ruime toepassing
van de invrijheidstelling voor het einde van de straftijd, merkt de
commissie op dat zulks in feite betekent dat wordt afgezien van
de tenuitvoerlegging van het rechtelijk vonnis. Een onaanvaardbare pralctijk, oordeelt de commissie.
Aldus wordt een somber beeld geschetst van massale heenzendingen van verdachten, van grote aantallen vonnissen die niet
geexecuteerd worden en van een buitenwettelijke regeling van
het voortijdig vrijlaten van gedetineerden. De commissie bepleit
dan ook een drastische verdere uitbreiding van de celcapaciteit,
mede in aanmerking genomen de groeiende behoefte als gevolg
van de beoogde effecten van de reorganisaties bij de politie, bij
het O.M. en de uitbreiding van de rechterlijke macht. Ook de
beleidsintensiveringen op het terrein van het asielbeleid en
voorts de te verwachten verdere stijging van de lange vrijheidsstraffen zullen de behoefte aan capaciteit niet doen afnemen.
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De etrafrechtketen op orde
In Samenleving en criminaliteit— alweer tien jaar geleden verschenen, op 22 mei 1985 — is het denlcmodel geIntroduceerd van
de strafrechtelijke keten als een bedrijf met een in serie geschakeld produktieproces. De commissie heeft zich bij haar beschouwingen aangesloten bij dit model.
De hierboven beschreven praktijk met betrekldng tot de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis, de vrijheidsstraf en de
vervroegde invrijheidstelling levert volgens de commissie het
volgende beeld op: steeds maar losrakende schalcels; onderdelen
van het strafrechtelijk apparaat die met veel inventiviteit trachten hun schalcel op orde te lcrijgen, zonder dat dit alles leidt tot
orde in de gehele keten.
Uitgangspunt voor de commissie is een dgeschalcelde keten':
het beleid binnen de verschillende onderdelen van het strafrechtelijk apparaat moet samenhang vertonen en er moet consistentie bestaan tussen de activiteiten van deze onderdelen.
Om de strafrechtsketen op orde te Icrijgen doet de commissie
de volgende voorstellen. Gestreefd moet worden naar de ideale
situatie dat de vervolgingsfase aansluit op de opsporingsfase en
vervolgens dat de tenuitvoerlegging aansluit op de berechting.
Een absolute voorwaarde voor het welslagen van deze wedcwijze
is voldoende celcapaciteit. De commissie tekent hierbij aan dat
zij onder 'voldoende celcapaciteit' ook verstaat: voldoende
reserve-capaciteit. Huiselijk gezegd: met lege cellen kun je
strafrechtbeleid voeren.
De commissie bepleit de standaard-invoering in het gehele
land van de AU-werlcwijze met betreldcing tot bepaalde lichte
vormen van criminaliteit. AU staat voor Aanhouden en Uitreiken.
De commissie is van mening dat met deze werlcwijze een verbetering van de rechtshandhaving evident is.
Er moet een centrale executiedienst worden opgericht ter verbetering van de tenuitvoerlegging van vonnissen. Die dienst kan
worden ondergebracht bij het Centraal Justitieel Incassobureau
in Leeuwarden. Alle executie-activiteiten ten opzichte van een
bepaald persoon (die vaak meer op zijn kerfstok heeft) zouden
aldus gebundeld centraal aangestuurd kunnen worden.
De commissie bepleit introductie van de zogeheten justitiele
transactie. Dit houdt — heel kort gezegd — in dat bij de transactie
van het O.M. wordt bepaald dat het ftansactievoorstel binnen
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een bepaalde, wettelijk vastgelegde termijn rechtens onaantastbaar wordt. Het voorstel wordt van rechtswege gewijzigd in een
voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing, tenzij de verdachte de
zaak ze/fbinnen een bepaalde termijn voorlegt aan de rechter.
In aansluiting op dit laatste pleidooi is de commissie voorstander van de introductie van een derde categorie strafbare feiten
naast de overtredingen en misdrijven, te weten de misdragingen.
Ten aanzien van deze misdragingen zou de bovenaangegeven
bestuursrechtelijk getinte wijze van afdoening kunnen worden
ingevoerd. Dit alles ter verbetering van het niveau van rechtshandhaving.
Alternatieven voor de vrijheidsstraf

De commissie heeft als uitgangspunt voor haar beschouwingen
met betreldcing tot alternatieven voor de vrijheidsstraf drie criteria genomen, te weten:
1. het alternatief draagt bij aan vervanging van de vrijheidsstraf
of voorlopige hechtenis.
2.a. het alternatief heeft een preventief afschrikkende werking;
b. het alternatief kan bijdragen aan vermindering van recidive;
c. het alternatief heeft een positief effect op de rechtshandhaving in het algemeen.
Een conclusie van de commissie is dat zij weinig ziet in verdere
uitbreiding van taakstraffen als alternatief voor de vrijheidsstraf.
Volgens de commissie kunnen op dit punt weinig straffen meer
worden vervangen. Daar waar de rechter nu besluit tot een vrijheidsstraf, zijn er volgens de commissie, gelet op het type dader
en de aard en de ernst van het gepleegde delict, nauwelijks mogelijkheden voor afdoening door middel van een altematieve
sanctie. Bovendien, zo meent de commissie, zal met de toeneming van het aantal taakstraffen ook de behoefte aan celcapaciteit toenemen. Er moet een cel beschikbaar zijn als stok
achter de deur, mocht de delinquent zich onttreldcen aan de
taakstraf.
Wel ziet de commissie de taakstraf als gedeeltelijk alternatief
voor de vrijheidsstraf tussen de zes maanden en een jaar. Dat is
nieuw. De taakstraf kan verder worden ingevoerd als een vorm
van alternatieve tenuitvoerlegging aan het einde van, maar nog
wel in, de detentieperiode. Wat de toepassing van de taakstraffen
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overigens aangaat, ondersteunt de commissie het idee van een
ruimere bevoegdheid van het O.M. hierbij (het officiersmodeft.
Wat verdere alternatieven betreft, meent de commissie ten
slotte dat bemiddeling en dading een nuttige aanvulling vormen
in verband met de rechtshandhaving in het algemeen. Zij zullen
niet (direct) leiden tot vermindering van de capaciteitsbehoefte.
Dit laatste geldt ook voor de afschrildcingsprogramma's. Het elektronisch toezicht kan volgens de commissie een waardevol alternatief worden voor verblijf in een gesloten inrichting, zowel in
het kader van detentiefasering als voor voorlopige hechtenis.
Ten slotte

De commissie heeft zich moeite getroost voorstellen te doen om
de rechtshandhaving op orde en tevens op maat te krijgen. In het
bovenstaande is noodzalcelijkerwijs alleen de nadruk gelegd op
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Evenzo belangweldcend zijn de voorstellen van de commissie met betrekking tot
de bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving. lk moet
volstaan met de lezer hier te verwijzen naar het tweede deel van
het commissie-rapport.
Een punt uit dat tweede deel vermeld ik hier we!. De commissie meent dat de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke boetes moet worden geconcentreerd bij een bestuursrechtelijke taak van het 0.M., met integrale verantwoording in
het jaarverslag van het O.M. Met deze smaalcmalcer tot slot denk
ik dat de lezer voldoende gepriklceld is het rapport integraal te
gaan lezen.
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Tering en nering
NaTeve gedachten over het capaciteitsprobleem
dr. M.M. Kommer*

Om onoplosbaar schijnende problemen te lijf te gaan moet je
soms nalef zijn. Vaalc zijn ze namelijk niet echt onoplosbaar,
maar is het echte probleem dat we terugschrikken voor de consequenties van de voorhanden oplossing. Het al jaren voortslepende (en, zoals Van Buller en Beijers elders in dit nummer aantonen, at veel langer regelmatig de kop opstekende) probleem
van het capaciteitsgebrek in het gevangeniswezen is daar een
voorbeeld van. Er zijn immers twee heel simpele oplossingen:
zoveel cellen bijbouwen als er nodig zijn om het noodzakelijk
geachte aantal gedetineerden te kunnen onderbrengen of niet
meer vrijheidsbenemingen willen toepassen dan de beschikbare
celcapaciteit toelaat.
Beide oplossingen zijn niet alleen simpel, ze zijn ook afdoende.
Dat laatste zou je op het eerste gezicht niet zeggen - ze worden
immers beide, zij het ten dele, toegepast, maar nog steeds is het
probleem de wereld niet uit. Toch, het valt met te betwisten, zijn
ze logischerwijs elk voor zich - of in combinatie, want ze bijten
elkaar niet - volstrekt effectief. De enige reden waarom ze niet
helpen is dat ze niet consequent worden toegepast. Elke keer als
er besloten wordt het aantal cellen uit te breiden wordt een prognose gemaakt van de benodigde capaciteit op het moment dat de
nieuwe cellen beschikbaar komen, elke keer wordt in een voetnoot bij die prognose vermeld dat daarna de behoefte weer verder zal toenemen en dat de oplossing maar een zeer tijdelijke is.
Echter: wie dan leeft, die dan zorgt.
En zeker, zolang de nieuwe capaciteit nog niet beschikbaar is,
worden er echt niet meer mensen vastgezet dan waarvoor er
plaats is. Er worden verdachten heengezonden uit voorlopige
hechtenis (VH), afgestraften worden eerder naar huis (?) gestuurd om plaats te maken voor anderen die in het huis van bewaring weer plaats moeten malcen om weer een ander in VII te
kunnen nemen. Maar ondertussen mort de rechterlijke macht,
• De auteur is programmacoordinator bij het WODC.
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zegt het parlement de minister van Justitie de wacht aan en
schreeuwen de media hi] tijd en wijle moord en brand. Kortom:
er zijn twee simpele, afdoende, elkaar niet bijtende oplossingen
voor het probleem van het gebrek aan celcapaciteit, maar ze worden geen van beide in voldoende mate toegepast. Daar moet een
reden voor zijn. Kennelijk zijn ze om de een of andere reden niet
uitvoerbaar of aanvaardbaar.
In dit artikel wit ik die twee simpele oplossingen eens verder
onderzoeken, zonder me veel gelegen te laten liggen aan heilige
huisjes. Aileen door zo te werk te gaan, kan duidelijk worden
waar de werkelijke problemen liggen; alleen langs die weg komen
we wellicht tot een antwoord op de vraag of er voor een van de
oplossingen een maatschappelijk aanvaardbare variant te vinden
is.
Bouwen naar behoefte

Momenteel beschikt ons land over ongeveer elfduizend cellen in
huizen van bewaring en gevangenissen. Dat is kennelijk niet genoeg, want nog elke week worden er verdachten heengezonden
wegens plaatsgebrek. 1 Het worden er wel steeds minder, en naar
verwachting zal eind dit jaar, als het aantal cellen is gestegen tot
bijna twaalfduizend, het aantal heenzendingen tot nut dalen tijdelijk overigens, want de ervaring leert dat een dergelijke staat
van evenwicht maar van korte duur is.
Bijna twaalfduizend cellen, en allemaal bezet. Dat betekent dat
eind van dit jaar op elk willekeurig moment ongeveer een op de
duizend inwoners van dit land in de leeftijdscategorie vijftien tot
zeventig jaar gedetineerd is - twee keer zoveel als in 1987, vier
keer zoveel als in 1974. Wie dat toen - in 1974, in 1987- had durven voorspellen zou waarschijnlijk niet geloofd zijn. Nederland
was immers een land met weinig criminaliteit (in 1974); in 1987
kon men nog denlcen dat met de men in gang zijnde capaciteitsuitbreiding in de behoefte voorzien zou zijn. 2 En wie nu voorspelt dat het aantal cellen in de komende jaren zal moeten
1 Nog maar eens voor alle duidelijkheid: van eon heenzending wegens plaatsgebrek is
sprake als de officier van justitie de bewaring of gevangenhouding van een verdachte
warden, de rechter daarin toestemt doch de verdachte (of iemand anders die reeds in
eon huis van bewaring of gevangenis verhlijft) op vrije voeten moot worden gesteld
omdat or in het has van bewaring geen plaats is
2 Pas in 1968 word duidelijk dat dat niet zo was (cf. Verhagen, 1988. PP. 88-99).
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groeien tot twintigduizend wordt waarschijnlijk ook met geloofd.
Dergelijke aantallen zijn immers onvoorstelbaar.
Maar waarom eigenlijk? Is er enige reden waarom er grenzen
aan de groei van de detentiecapaciteit zouden zijn? Het gezond
verstand zegt dat die er moeten zijn - netzomin als de bomen tot
in de hemel groeien of de natuurlijke hulpbronnen onuitputtelijk
zijn, kan natuurlijk het aantal cellen maar blijven toenemen.
Maar is dat ook zo? Zijn er in het groeiproces regulerende mechanismen aan te wijzen?
De groeispiraal

Tamelijk recent zijn er drie publikaties verschenen waarin de
groei wordt geanalyseerd; in twee ervan komt ook de vraag naar
de grenzen ervan aan de orde. Berghuis (1994) kijkt naar ontwikkelingen in de toepassing van de gevangenisstraf en de straftoemeting vanaf 1968. Zijn eerste bevinding is dat de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf naar verhouding steeds minder wordt
toegepast: het aandeel ervan in alle afdoeningen waarin sancties
ilberhaupt konden worden toegepast (dus exclusief technische
sepots en niet-schuldig verklaringen) daalde van 22% aan het
einde van de jaren zestig tot 12% in de jaren tachtig; dit percentage blijft al ruim tien jaar stabiel. Overigens leert een nadere
analyse dat dit vooral toe te schrijven is aan een verminderde
toepassing van de vrijheidsstraf bij rijden onder invloed (van tussen de 50 en 65% naar slechts 3%).
Dat er, ondanks het verminderde gebruik van de gevangenisstraf, toch een groei is van het aantal gedetineerden per honderdduizend inwoners, moet dus volledig toegeschreven worden
aan een grote toename van de duur van de gevangenisstraf. 3 Dat
blijkt ook zo te zijn: van minder dan honderd dagen in 1980 steeg
de gemiddelde duur naar bijna tweehonderd in 1993. Deze
(bijna) verdubbeling deed zich niet over de hele linie voor - de
grootste toename is te vinden bij de (zeer) zware straffen. Het
aantal straffen van meer dan drie jaar verdrievoudigde tussen
1980 en 1993. De afwezigheid van een algehele trend tot zwaarder straffen blijkt ook als gekeken wordt naar het soort delicten:
de grote toename zit bij de levensmisdrijven, verlcrachting, dief3 Daarbij zij aangetekend dat het bij het cellentekort natuurlijk wel gaat om het absolute
aantal vrijheidsstraffen (vergelijk Kuhn, 1994).
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stal met geweld/afpersing, gelcwalificeerde diefstal en delicten
van de Opiumwet. Bij deze laatste delicten is recent (sinds 1988)
weer een daling van het gemiddelde te bespeuren. Berghuis trekt
uit deze bevindingen onder andere de conclusie dater sprake is
van een selectiever sanctiebeleid, waarbij 'sterker dan voorheen
rekening wordt gehouden met het slachtoffer en de belangen
(lees: bescherming) van de samenleving' (Berghuis, 1994, p. 310).
Baerveldt (1995) zet de cijfers eveneens op een rijtje, en komt
tot de conclusie dat er geen onomstotelijk bewijs valt te leveren
dat de toename van de capaciteit het gevolg is van een daaraan
voorafgaande groei van de zware criminaliteit en dat de toename
niet heeft geleid tot minder (maar ook niet tot meet) criminalitelt. Daarnaast stelt hij vast dat de toename van het aantal cellen
een reactie is op de toename van het aantal te executeren
detentiejaren, en dater dus geen pro-actief beleid is gevoerd
(vergelijk Van der Linden, 1985). Wel is het mogelijk dat de voortdurende capaciteitsuitbreidingen (ook elders in de strafrechtelijke keten) de behoefte aan steeds meer heeft doen toenemen.
De slotsorh van zijn analyse is dat in elke verklaring voor de
groei van de behoefte aan cellen en voor het feit dat die ook gebouwd worden, de relatie tussen publieke opinie en politiek
enerzijds en het strafrechtelijk apparaat anderzijds moet voorkomen. Het strafrechtelijk apparaat geeft signalen af dater een probleem is (heenzendingeri, zwaardere straffen, berichten over georganiseerde criminaliteit) en de publieke opinie en het beleid
reageren daarop met verontrusting en daden (uitbreiding strafbaarstellingen, vergroting opsporingsbevoegdheden, meer politie, meer cellen). Het strafrechtelijk apparaat op zijn beurt reageert weer op de verontrusting en de daden van publiek en
politiek, en er ontstaat een zichzelf versterkend proces waar de
uitbreiding van het aantal cellen een gevolg van is.
Een vergelijkbare analyse is te vinden bij Beyens, Snacken en
Eliarts (1993). Zij bekeken de Belgische situatie, waarin overigens
de gevangenispopulatie en de detentiecapaciteit niet een-op-een
gekoppeld zijn, en vatten hun conclusie als volgt samen: '(W)ijzigingen in de omvang van de gevangenispopulaties zijn het resultaat van externe, interne en intervenierende factoren. Tot de externe factoren rekenen wij demografische en economische
evoluties, tot de interne het functioneren van het strafrechtelijk
systeem en tot de intervenierende publieke opinie en politick
Criminaliteit en gevangeniscapaciteit, die in de literatuur als ex-
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terne factoren beschreven warden, zijn voor ons slechts 'semiextern', aangezien ze niet kunnen los gezien warden van de interne mechanismen' (Beijens e.a., p. 276).
Zowel Baerveldt als Beijens e.a. beschrijven het door hen geanalyseerde proces als in sterke mate autonoom, en dus nauwelijks te stoppen: politici, vertollcers van de publieke opinie en
allen die werlczaam zijn in een van de schakels van de strafrechtelijke keten staan uiteindelijk als tovenaarsleerlingen naar een
dolgedraaid systeem te kijken. 4 Oak Berghuis geeft geen enkele
indicatie dat er binnen het systeem van strafrechtelijk apparaat
en publieke opinie grenzen zijn. Dat betekent dat die grenzen, als
ze er al zijn, kennelijk elders, buiten dat systeem, gezocht moeten
warden.

De grenzen
Er lijken in elk geval twee externe factoren die er uiteindelijk voor
zullen zorgen dat de uitbreiding niet tot in het oneindige doorgaat: geld en mensen. Het uitbreiden van het gevangeniswezen
kost geld en dat is schaars. In Nederland neemt de begroting van
het ministerie van Justitie momenteel maar circa drie procent
van de rijksbegroting in beslag en het is moeilijk voorstelbaar dat
dat aandeel aanmerkelijk zal groeien. Een logische grens vormt
ook het aantal mensen dat je fiberhaupt wilt opsluiten. Ms je
eenmaal alle (echte) criminelen hebt opgesloten, is er geen reden
meer am nog verder uit te breiden. .
Helaas, zo eenvoudig ligt het niet. Het argument dat
capaciteitsuitbreiding geld kost blijkt geen rem te zijn. Oak de
inmiddels gerealiseerde uitbreidingen hebben geld gekost, en als
we naar het voorbeeld van Californie kijken dan is er geen indicatie dat financiele argumenten enige rol spelens: daar is berekend dat de three strikes and you're out-wetgeving 275.000 extra
gevangenen zal opleveren, waarvoor naast de 28 bestaande en
twaalf in ontwikkeling zijnde gevangenissen nog eens twintig
4 Zie bij voorbeeld de uitspraak van de president van de rechtbank te Middelburg, op
28 juni jl. geciteerd in een artikel in NRC-Handelsblad: 'Men gaat in Nederland steeds
strenger straffen. Dan vraag je je af: waarom eigenlijk?'
5 En am dichter bij huis te blijven: de berekeningen van Cornelisse en Luichjes (1994),
die laten zien dat 'het maatschappelijk kwaad van de heenzending van veroordeelden
niet alleen kan warden bestreden met de bouw van cellen, maar gedeeltelijk oak met
een ander strafbeleid' en dat daarmee ruim honderd miljoen bespaard kan warden,
spelen tot op heden geen enkele ml in het publieke debat
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extra inrichtingen moeten worden gebouwd voor een totaal bedrag van 5,7 miljard dollar. Daarmee zal het gevangeniswezen op
termijn 18% van de Californische staatsuitgaven vergen; bij de
huidige prioriteitstelling blijft er dan voor hoger onderwijs nog
1% over (De Haan, 1995, p. 14). Toch gaat de rechterlijke macht
daar onverdroten door met het opleggen van zeer lange gevangenisstraffen zonder mogelijkheid van vervroegde invrijheidstelling
voor delicten als het stelen van een stuk pizza - alleen maar omdat betrokkene al twee eerdere veroordelingen achter de rug
heeft.
Nu is er ook, zuiver economisch geredeneerd, weinig reden
waarom bij de huidige omvang de kosten van het opsluiten van
mensen een remmende factor zouden zijn. 6 Integendeel, er valt
goed te beargumenteren dat het uit economisch perspectief
wenselijk, zo niet noodzalcelijk is om meer mensen op te sluiten.
Analyseren we namelijk de samenhang tussen economische verhoudingen en de omvang van de gedetineerdenpopulatie, dan
valt in de eerste plaats op dat onze maatschappij in de afgelopen
jaren een consumptie-maatschappij is geworden.
Nu is dat geen nieuws, maar het is in dit verband noodzalcelijk
de consequentie van deze ontwiklceling serieus in ogenschouw te
nemen: het economische nut van individuele mensen is niet
meer dat zij produceren, maar dat ze consumeren (vergelijk Bauman, 1987, p. 180). Tegelijkertijd echter is het niet zo dat eenieder
naar believen kan consumeren - er moet wel betaald worden en
de middelen zijn schaars.
In een dergelijke situatie is het onvermijdelijk dater mechanismen ontstaan die de consumptie van degenen die het meest te
verliezen hebben veilig stellen ten koste van degenen die toch al
weinig hadden (het zogenaamde Mattheus-effect; vergellik
Matth. 13: 12, 25: 29). Criminalisering en daarop volgende detentie zijn middelen daartoe: wie gedetineerd zit consumeert wei-

6 Dat Comelisse en Luichjes (1994) juist kostenbespanng aanvoeren als argument on
minder mensen op te sluiten. komt doordat zij uiteindelijk een micro- (of hooguit
meso-)economische bril dragen: zij zien slechts de colleclleve uitgaven en niet de dear
tegenover staande individuele inkomsten.
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nig, en het feit dat hij toch niet meer nodig is om te produceren
maakt het des te aantrekkelijker. 7
Er is echter nog een tweede element. Ook in een consumptiemaatschappij moet geproduceerd worden, en liefst zo goedkoop
mogelijk. Voor een groot deel wordt dat gerealiseerd door mechanisering en automatisering, en door export van produktie naar
respectievelijk import van arbeidskracht uit lage-lonenlanden.
Voor een deel van de produktie is dat echter niet mogelijk, omdat
de winst aan loonkosten niet opweegt tegen de transportkosten.
Het is ook niet nodig: naast het reservoir aan werklozen zijn er
ook de goedkope arbeidslcrachten in de sociale werlcvoorziening
en de gevangenissen. 8 De doelstelling van de beleidsnota Werkzame detentie, dat gedetineerden een groter deel van de dag arbeid gaan verrichten, heeft direct tot gevolg dat er een groter
aanbod van betreldcelijk goedkope arbeid is. De sociale werkplaatsen merken dat al enige tijd, maar het treffendste voorbeeld
stond eind mei 1995 in de kranten: een werkgelegenheidsproject
van de gemeente Borger mislukte, omdat het werk (aspergesteken) werd gegund aan de gedetineerden in het 'Lubberskampement' in Veenhuizen.
Het is weinig waarschijnlijk dat iemand die werkzaam is in de
strafrechtspleging, zijn of haar werkelijkheid in deze beschrijving
zal herkennen: zo cynisch zit de wereld niet in elkaar, en niemand neemt toch op dergelijke gronden beslissingen. Dat klopt;
het gaat hier om een beschrijving op macro-niveau, en niet om
een lcwalificatie van de individuele beslissingen die in de strafrechtspleging genomen worden (vergelijk Franke, 1990, pp. 761765). Macro-verschijnselen zijn de - vaak onbedoelde - effecten
van rationele, doch moreel over het algemeen volstrekt verantwoorde, keuzen op micro- en meso-niveau (vergelijk Ree, 1985).
In deze opvatting van de maatschappij, hoe marxistisch hij in
7 Dat de totale kosten van de detentie hoog zijn doet hier niet ter zake. Het overgrote
deel daarvan komt immers terecht bij degenen die de gevangenissen leveren
(architecten, aannemers, bouwvakkers, leveranciers van materialen) en bij het
personeel dat er werkt Slechts een zeer gering deel wordt echt door de gedetineerde
geconsumeerd.
8 Ook hier geldt dat de kosten van de gevangenis als zodanig en van het personeel dat
er werkt geen rol spelen: macro-economisch zijn ze niet interessant (zie vorige noot),
micro-economisch evenmin omdat ze niet worden doorberekend Dat zou ook moeilijk
kunnen, gelet op het soort werk dat gedetineerden veelal doen; hoogstens worden de
directe kosten van werkplaatsen doorberekend - terecht want die zouden niet nodig
zijn als gedetineerden niet aan het werk gezet werden.
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essentie ook moge zijn (of eigenlijk juist daarom9), zijn economische verhoudingen geen resultaat van boze opzet van economische machthebbers en hun invloed op de omvang van de
gevangenispopulatie geen complot van een 'penitentiairindustrieel complex'. Integendeel: '(d)e aangewezen verschijnselen zijn niet het werk van afzonderlijke personen, maar van een
maatschappelijk stelsel en een de maatschappij overheersenden
geest' (Pompe, 1945, p. 105).
Overigens laat deze analyse ook zien dat de behoefte aan cellen
niet ongelimiteerd is. Uiteindelijk, zoveel is zeker, zullen dezelfde
economische factoren die nu bevorderlijk zijn voor de toename
van de detentiecapaciteit ook een einde maken aan die groei.
Zodra het duurder wordt om mensen op te sluiten clan om ze
deel te laten nemen aan de vrije maatschappij, zal de wal het
schip keren. Het moment waarop die evenwichtssituatie bereikt
wordt, ligt echter niet vast: het is zeer afhankelijk van de algemene economische ontwikkelingen.
Stilstand of achteruitgang zullen de behoefte slechts doen toenemen; groei zal het break-even point naderbij brengen - maar
het kan nog ver weg liggen.
En het aantal 'echte criminelen' dan? Is op dat gebied de grens
niet bijna bereikt? Het antwoord moet ontkennend luiden. In de
eerste plaats omdat het reservoir waaruit geput kan worden niet
bestaat uit zestien miljoen Nederlanders, maar zo'n drie miljard
aardbewoners - daarvan hoeven or maar duizend met een kilo
heroine naar ons land te komen om ons nog voor jaren van gevulde gevangenissen te verzekeren. Maar ook als we eigen yolk
voor willen laten gaan is daar voldoende mogelijkheid toe: een
verhoging van het ophelderingspercentage met een procentpunt
levert vijfentwintighonderd meer verdachten op en, als de verdeling van de straffen daarover gelijk zou zijn aan de huidige, zo'n
tweehonderd onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen.
9 'Ter vemnjding van mogelijke misverstanden het volgende. N figuren van kapitalist en
grondbezitter warden door mij geenszins rooskleurig geschetst. Het gaat hier echter
slechts om pemonen voor zover zij de personificatie zijn van economische categoneen,
dragers van bepaalde klassenverhoudingen en belangen. Uitgaande van mijn
standpunt, volgens welke de ontwikkeling van de economische vorming van de
maatschappij alt een natuurhistorisch proces moet warden gezien. ken men werkelijk
de enkeling niet verantwoordelijk stellen voor verhoudingen, waarvan hij het
maatschappelijk voortbrengsel blijft. hoezeer hij zich er zelf oak boven verheven mag
achten! Marx, 1978. p. XVI
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Maar er is meer. Een maatschappij waarin de angst om slachtoffer te worden zo groot is als in de onze, waarin de neiging bestaat om steeds meer ervaringen als slachtofferschap te kenmerken (vergelijk Verrijn Stuart, 1994), loopt het risico een steeds
groter deel van zichzelf als Vader' of `schuldige' aan te wijzen. Dit
mechanisme wordt versterkt door de al genoemde economische
ontwildcelingenw, gekoppeld aan het verschijnsel van een toenemend egoIsme. Terwijl er collectief sprake was van achteruitgang, stagnatie of op zijn best geringe groei heeft iedereen die
ook maar enigszins de kans kreeg in de afgelopen jaren zijn persoonlijke positie verbeterd. Daarmee is een 'Masse van tevredenen' ontstaan (vergelijk Galbraith, 1992, pp. 13-29), die echter
zijn positie continu bedreigd ziet: de toename van de rijkdom
van de een gaat ten koste van de ander, het simpele bestaan van
de ander vormt een rem op de groei van de rijkdom van de een.
Onder dergelijke omstandigheden zal er een sterke neiging bestaan om scheidingen aan te brengen tussen 'wij' en 'zij': tussen
werkenden en niet-actieven, tussen degenen die opgebouwd
hebben en degenen die nu de vruchten plukken, tussen 'eigen
yolk' en allochtonen. Uri van de wegen waarlangs dat gebeurt is
het criminaliseren van eerst gedragingen, vervolgens individuen
en ten slotte hele groepen (vergelijk Bauman, 1987, pp. 182-185).
Nadat geconstateerd werd dat sommigen fraudeerden met hun
uitkering, ontstond al snel het beeld dat vrijwel allen dat deden,
een hoge mate van criminaliteit onder specifieke categorieen
allochtonen leidde ertoe dat allochtoon en crimineel al heel
malckelijk als synoniem gezien worden. Criminaliseren is niet
alleen een middel om onderscheid aan te brengen, het is ook uitstekend geschikt om `de ander' beheersbaar te maken. Waarschijnlijke, althans potentiele, criminelen behoren gecontroleerd
en bij de minste of geringste aanwijzing dater echt iets aan de
hand is, uitgeschalceld te worden.
De conclusie moet daarom luiden dat ook het aantal echte criminelen een weinig absolute bovengrens van de behoefte aan

10 In een klassiek-marxistische analyse zou het zelfs gezien warden als direct bepaald
door de economische verhoudingen.
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celcapaciteit vormt.n Natuurlijk, die grens is er - echte criminelen, afwijkers van de norm, vormen per definitie een minderheid
- maar waar ligt zij? Er is weinig voor nodig om in de Amerikaanse samenleving, met zijn scheiding tussen de betrekkelijk
welvarende bevolking in de suburbs en de armen in de binnensteden, maar vooral met zijn door hekken, toegangspoorten en
particuliere beveiligingsdiensten letterlijk van de buitenwereld
afgesloten woonwijken en appartementsgebouwen van de echte
rijken, onze toekomst te zien: degenen die het zich kunnen veroorloven, de minderheid, sluit zich op in zijn eigen veilige gebieden. 12
Verminderen van de behoefte
Het zijn wat grote stappen door een terrein dat vele nuances
kent, maar gebrek aan geld of aan mensen om op te sluiten lijken
geen factoren die op korte termfin een verdere uitbreiding van
het gevangeniswezen in de weg zullen staan. De oplossing 'uitbreiding' zal dus voorlopig nog wel gekozen worden, zelfs ails
niet te voorzien wanneer an de behoefte voldaan zal zijn. flat
neemt niet weg dat ook de andere optie, het verminderen van de
vraag, hier moet worden besproken. Die zal immers ook worden
toegepast, al was het alleen maar omdat voorgaande analyse van
de redenen waarom de grens van de behoefte voorlopig nog niet
bereikt zal zijn, te cynisch is om er beleid op te baseren."
11 Nog los van het feit dat de term 'echte cnmineel' ook om andere reden eon
betekenisloze is - de lijn tussen good en slecht is zeer dun. Het aantal (volwassen)
landgenoten dat nog nooit eon delict heeft gepleegd waarop gevangenisstraf stoat zoo
wel eons geringer kunnen zijn den het huidige aantal gedetineerden. We dat werkelijk
nog nooit gedaan heeft werpe de eerste steen - al gauw (toed veer zes meander'. als
hij reek is.
12 Waarmee dan eindelijk de vergelijking van eon gevangenis met eon luxe hotel eon
retie wordt
13 De 'noodzaak' om uit to breiden wordt wereldwad. dan oak eltad beargumenteerd met
verwijzingen near gevangenis-overbevolking (in landen waar het systeem van den
gevangene per cal niet gehanteerd wordt) of heenzendproblematiek. Daarbij wordt de
vraag of het nodig is zoveel mermen op to sluiten achtenvege gelaten - en voorzover
iemand hem stelt is er altad nog de immer stijgende criminaliteit als argument Wordt
vervolgens getwijfeld aan de mogelijkheid om door middel van de gevangenisstraf de
criminaliteit to bestrijden, dan is or ten slotte nog het argument dat iemand die achter
slot en grendel zit in elk geval goon misdrijwn kan plegen. Daartegen is niets meer in
to brengen, behalve dan dal het goon rechamardiging ken zijn van de strafmaat bij
eon reeds gepleegd delict
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Capaciteitsuitbreidingen zullen daarom alleen maar acceptabel
zijn — ook voor degenen die er voor pleiten — als ze gepaard gaan
met inspanningen om de behoefte te verminderen.
Maar is dat we! mogelijk? De analyses van Baerveldt en Beijens
e.a. kwamen toch uit op een onstuitbaar, autonoom groeiend
systeem? Niet helemaal. Baerveldt zag nog wet een lichtpuntje:
als er ergens in dat systeem een radertje weigert om nog !anger
mee te doen, is de ontwiklceling af te remmen, te stoppen of zelfs
om te keren. De meest in aanmerking komende medespeler lijkt
hem de politiek. Die zou het aan moeten durven om ofwel een
pro-actief beleid te voeren, met andere woorden: het aantal cellen limitatief vaststellen, en vervolgens de door de rechter opgelegde straffen slechts executeren voorzover de capaciteit dat toelaat. 14 Beter nog lijkt hem echter de weg van het verminderen van
strafbaarstellingen, met name die op het gebied van de harddrugs. Hierdoor zou in elk geval voor de komende jaren de trend
drastisch doorbroken kunnen worden, maar het staat nog lang
niet vast dat op deze wijze ook op de lange termijn de behoefte
aan celcapaciteit beperkt blijft.
Ook Beyens e.a. zien in de onderlinge samenhang tussen strafrechtelijk systeem, politiek en publieke opinie de kans voor wat
zij noemen een `reductionistisch beleid': `(E)r wordt (in de publieke opinie, mk.) minder punitief gereageerd naarmate er meer
informatie verschaft wordt over de individuele dader en het functioneren van de strafrechtsbedeling. Zeker ten aanzien van niet
gewelddadige misdrijven blijkt er een grote openheid te bestaan
voor niet-vrijheidsberovende bestraffing. Ben weloverwogen reductionistisch beleid lijkt (derhalve) niet a priori politiek onhaalbaar, op voorwaarde dat het publiek voldoende genuanceerd
geInformeerd wordt' (Beijens e.a., p. 278).
Zij menen dan ook dat de minister van Justitie, hoewel hij uiteraard de onafhankelijlcheid van de magistratuur moet eerbiedigen, wel degelijk ruimte heeft voor het voeren van een reductio- .
nistisch, minder punitief beleid. Dit zou dan moeten bestaan uit:
`waar mogelijk decriminaliseren (uit het strafrecht halen), depe14 Deze oplossing is ook bepleit door Asscher, die de vraag aan de orde stelde of 'van de
plicht tot tenuitvoerlegging niet beter een bevoegdheid tot tenuitvoerlegging zou
kunnen worden gemaakt In dat geval, en onder voorwaarden, zo meende hij, wordt
'(D)e noodsituatie (.) omgevormd tot een normaal bestuursprobleem, te weten het
verdelen van een door de politiek bepaalde hoeveelheid schaarse middelen' (Asscher,
1994).
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naliseren (overeenkomstig een bepaalde tarifering, voor bepaalde misdrijven niet-vrijheidsberovende straffen verplicht stellen), de strafmaat verlagen (kortere straffen), bestaande
alternatieve sancties stimuleren (onder andere infrastructuur) en
autonoom maken (geen gevangenis als stok achter de deur)'
(Beijens e.a., p. 280).
Partiele benaderingen

Na de 'harde', structurele analyse eerder in dit artikel zijn dit natuurlijk wel erg zachte beweringen. Maar laten we ze toch eens
op hun waarde schatten. Oat de behoefte in principe kan worden
aangepast aan de beschikbare capaciteit, blijkt immers al direct
uit de huidige praktijk. In de eerste plaats zijn er de alternatieve
sancties die - dat is althans de bedoeling - in de plaats komen
van de gevangenisstraf. Hoewel niet (alleen) bedoeld om het
capaciteitstekort te verminderen, leveren ze daar wel een reele
bijdrage aan.
In de tweede plants, en veel duidelijker zichtbaar, is er het felt
dat niet alle door de rechter bevolen respectievelijk toegestane
vrijheidsbenemingen daadwerkelijk worden geexecuteerd. Door
toepassing van de vervroegde invrijheidstelling (vi) is de feitelijke
detentieduur in een groot deel van de gevallen beduidend korter
dan de opgelegde strafduur, en door heenzending van verdachten tegen wie een bevel tot bewaring of gevangenhouding is afgegeven, wordt enkele duizenden malen per jaar de voorlopige
hechtenis niet ten uitvoer gelegd. 15 In hoeverre dit gevolgen heeft
voor de effectiviteit van de criminaliteitsbestrijding volt niet na te
gaan' 6, maar duidelijk is wel dat dat ook geen relevant gegeven is
15 Dit zijn ovengens goon exclusief Nededandse oplossingen. Vervroegde invrijheidstelling komt in de meeste andere landen ook in eon of andere vorm voor On de VS
komen gedetineerden gemiddeld wij no 48% van hun strafduur to hebben ungezeten:
or loopt inmiddels eon beleidsprogramma om dal percentage op 85 ter brengen). en
het systeem van borgtocht dat in de VS toegepast wordt leidt dear tot problemen die
vergelijkbaar zijn met die van onze heenzendingen (met name: niet verschijnen ter
terechtzitting).
16 Dat wil zeggen, op macro-niveau. Uiteraard zijn er altijd individuele gevallen aan to
xiijzen waadn iemand die vetvroegd in vrilheld is gesteld of die onlangs is heengezonden, eon misdrijf pleegt Dat zou dug niet gebeurd zijn als or voldoende celruimte was
geweest Op grond van eon parallelle redenering zou men editor kunnen zeggen dal
het grootste dent van de criminaliteit to voorkomen was geweest door elle potentinle
daders - en dat wil zeggen: iedereen, of in elk geval elle mannen - vanaf zijn of hoar
geboorte op to sluiten, en opgesloten to houden.
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- voor de publieke opinie en de politiek zijn zowel (automatische) vi als heenzendingen onaanvaardbaar. En wat de alternatieve sancties betreft: ook daar lijken de toepassingsmogelijkheden beperIct doordat deze voor een groot aantal delicten als 'te
liche, en dus eveneens onaanvaardbaar, worden gezien.
Onaanvaardbaar of niet, zolang de capaciteit kleiner is dan de
behoeftel 7 zal het nodig zijn de behoefte aan te passen. Daarom
zijn de laatste tijd pogingen gedaan om zowel voor de heenzendingen als de alternatieve sancties `aanvaardbaarder' modaliteiten te vinden. Bij de laatste kan dan gedacht worden aan de al
genoemde kampementen, maar ook aan elektronisch huisarrest
of intensief reclasseringstoezicht; bij het eerste aan het verschuiven van 'heenzenden aan de voordeur' naar 'heenzenden aan de
achterdeur', eventueel gecombineerd met alternatieve sancties.
Of de laatst bedoelde modaliteit van heenzending wet aanvaardbaar zal blijken te zijn, moet overigens nog maar afgewacht
worden. Zowel het verschijnsel 'heenzenden aan de achterdeur' dat wil zeggen, het (extra) vervroegd in vrijheid stellen van iemand die er al het grootste deel van zijn straf op heeft zitten om
plaats te maken voor iemand die in voorlopige hechtenis genomen moet worden - sec als pogingen om dit te combineren met
een vorm van alternatieve sanctie gedurende de periode van
extra vervroegde invrijheidstelling, hebben at aanleiding gegeven
tot kritische kamervragen. Dat is logisch vanuit de optiek dat
heenzendingen hoe dan ook uit den boze zijn; het gaat echter
voorbij aan de voordelen van heenzenden aan de achterdeur boven heenzenden aan de voordeur.
Die voordelen zijn tenminste tweeerlei. Het eerste is dat heenzenden aan de achterdeur minder onzekerheid met zich meebrengt dan heenzenden aan de voordeur. Degene die voortijdig
uit gevangenschap wordt ontslagen kan zorgvuldig geselecteerd
worden als Ileinste risico' op herhaline, hij of zij kan toch onder een lichtere vorm van toezicht blijven of zelfs nog een alter17 Of eigenlijk: zolang de capaciteit niet een paar procent groter is dan de behoefte. Het

probleem is namelijk dat de behoefte aan ruimte niet gelijkmatig over het jaar is
verdeeld. Kan de behoefte aan ruimte voor de executie van gevangenisstraffen nog
enigszins van tevoren worden gezien, die aan ruimte voor voorlopige hechtenis
ontstaat acuut Zonder gedurende een deel van de tijd een zekere mate van leegstand
te accepteren is geen garantie te geven dat er niet zo nu en dan geen plaats in de
herberg zal zijn.
18 Mijns inziens moreel meer aanvaardbaar•dan iemand langdurig opsluiten op grond
van het feit dat hij wellicht een 'groot risico' is.
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natieve sanctie ondergaan en - belangrijk voor de bevrediging
van retributieve rechtsgevoelens - hij of zij heeft er tenminste
een deel van de straf opzitten.
Bij wie aan de voordeur wordt heengezonden moeten we dat
allemaal maar afwachten: vaak is de kans op herhaling juist een
reden voor de toepassing van voorlopige hechtenis, lichtere vormen van toezicht zijn nauwelijks mogelijk en het is nog maar de
vraag of er uiteindelijk een straf opgelegd wordt en al helemaal of
die daadwerkelijk geaxecuteerd kan worden.
Het tweede voordeel is vooral een kosmetischei 9: als iemand
kort na het plegen van een delict aan de voordeur wordt heengezonden zal dat waarschijnlijk grotere maatschappelijke onrust
veroorzaken dan wanneer iemand op vrije voeten wordt gesteld
wiens delict al veel verder in het verleden ligt.
Structurele benaderingen

Heenzenden, aan welke deur dan ook, en alternatieve sancties
zijn, althans op dit moment, duidelijk geen structurele oplossing
voor het probleem van de te geringe celcapaciteit: ondanks de
toepassing ervan blijft het probleem bestaan, en de middelen op
zichzelf staan ter discussie. Kunnen er nu ook nog oplossingen
bedacht worden die wel structureel zijn?
Het antwoord is eigenlijk al gegeven in de hierboven aangehaalde passages van Baerveldt en Beijens e.a.: decriminalisering
en verkorting van straffen lijken de aangewezen weg, eventueel
aangevuld met aiternatieve sancties die niet meer als alternatief
maar als 'eigenstandig' gezien worden. Wat dat laatste betreft is
het waarsclninlijk vooral een lcwestie van tijd (de geldboete is
immers ook ooit een alternatieve sanctie geweest). Er zullen nog
veel weerstanden overwonnen moeten warden, maar dat zal beter gaan naarmate het bijbouwen van cellen standvastiger wordt
afgewezen. 1k zal op deze optie hier niet verder ingaan; voor een
goed overzicht van de mogelijkheden van alternatieven verwijs ik
graag naar de recente publikaties van funger-Tas (1993) en Bol
(1995).
Decriminalisering lijkt een interessante optic, maar dan vooral
omdat deze in strijd lijkt met het betoog in het voorgaande over
19 Wat niet wegneemt dat eon van de gronden, op basis waarvan tot voorlopige
hechtenis besloten kan warden. nu juist hierop hetrekking heeft.
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het criminaliseren van (gedragingen van) marginale groepen als
resultante van economische processen. Als die analyse hout
snijdt is het toch luchtfietserij te denken dat het tij gekeerd kan
worden? Niet noodzalcelijkerwijs. Structurele analyses maken
meestal de indruk deterministisch van aard te zijn, maar verdragen zich even goed met een voluntaristisch wereldbeeld (vergelijk Kolalcowslci, 1980, P. 489).
Strafbaarstelling van gedragingen is uiteindelijk een bewuste
politieke handeling, en die kan dus ook nagelaten worden - of
zelfs vervangen door decriminaliseren. Daarbij ligt het voor de
hand aan drugs te denken, maar het is de vraag of dat wel zo produktief is. Er is immers een groot aantal andere terreinen aan te
wijzen waarop decriminalisering niet slechts mogelijk is, maar
ook al werkelijIcheid is of wordt. Het meest sprekende, maar in dit
verband weinig relevante 20, voorbeeld is natuurlijk de Wet Mulder: de verkeersregels blijken ook prima gehandhaafd te kunnen
worden met administratieve sancties. Op dezelfde wijze kan ongetwijfeld ook gereageerd worden op een groot aantal andere
overtredingen van regels die slechts ordening tot doe! hebben
(vergelijk Korthals Altes, 1993).
Een stap verder is natuurlijk om dergelijke regels helemaal niet
meer te handhaven met een door de overheid toe te passen
sanctiestelsel, maar door te kiezen voor zelf-regulering. 21 Ms het
gaat om gevangeniscapaciteit zetten ook deze vormen van decriminalisering echter weinig zoden aan de dijk: de door 'milieucriminelen' in beslag genomen celruimte is miniem. Wil decriminalisering echt een bijdrage leveren aan de terugdringing van de
toepassing van de vrijheidsstraf dan blijven, naast de drugsdelicten, slechts de ernstiger commune delicten over. Dat de
laatste uit het strafrecht zouden verdwijnen is moeilijk voor te
stellen, zodat we uiteindelijk toch weer bij de Opiumwet uitkomen. Dat maalct dan tegelijk duidelijk dat decriminalisering
vooral een interessante optie blijft - de kans dat dit middel op
korte termijn soelaas biedt lijkt klein.
Blijft over: kortere vrijheidsstraffen. Van deze optie hoeft eigenlijk maar een ding gezegd te worden, namelijk dat het kan. Het
20 Enerzijds omdat het om feiten gaat waarvoor onder het strafrecht al geen vrijheidsstraf
toegepast wertl, anderzijds omdat er nog steeds sprake is van een sanctiestelsel met
zelfs als uiterste middel de vrijheidsbeneming.
21 Zie hierover bij voorbeeld de Justitiele verkenningen, nr. 9, 1994 Milieurecht en
zelfregulefing en de reactie daarop van Van Wetten (1995).
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kan morgen, het kan door individuele rechters. Het kan zelfs zonder nadelige consequenties voor de meeste doelen van strafoplegging - met uitzondering wellicht van dat van de retributie. 22 Er
is geen enkele aanwijzing dat lange straffen enige invloed hebben
op de omvang van de criminaliteit, of althans meer invloed dan
andere zalcen zoals preventie, daadwerkelijke resocialisatieinspanningen en goede sociale voorzieningen. Het is daarom
niet in te zien waarom niet alle vrijheidsstraffen met tien of twinrig procent bekort zouden kunnen worden, en nog minder
waarom niet de relatief lange straffen die worden opgelegd aan
buitenlandse drugs-koeriers zouden kunnen worden teruggebracht tot een minimum. In die gevallen is de afschrikwelckende
werking immers miniem en spelen resocialisatie en bescherming
van de maatschappij geen rol, aangezien de betrokkenen na ommekomst van hun straf linea recta worden teruggestuurd naar
hun land van herkomst.
Conclusie

Wie nalef op weg gaat om het antwoord op een vraag te vinden,
moet uiteindelijk zijn nalviteit wet weer afleggen. Er kan nog een
keer omgezien worden in verwondering, maar dan moet de balans worden opgemaakt. Welnu, het beeld is duidelijk. We kunnen doorgaan met het bouwen van cellen. De kosten zijn het
probleem niet, en vol komen ze wel. Willen we dat niet - en het is
inderdaad een lcwestie van willen, een morele keuze - dan kan
dat ook. De groeispiraal kan doorbroken worden, en wel door
kortere straffen op te leggen. Daar is maar weinig voor nodig. We
zullen simpelweg moeten ophouden te geloven in de gevangenis
en in plaats daarvan her geloof in onze medemens moeten terugvinden. Misschien is het teveel gevraagd dat wij een 'broederlijke
liefde' (vergelijk Van Bemmelen, 1954, p. 8) blijven koesteren ten
aanzien van degenen die we straffen (ails dat wel een vereiste
voor effectiviteit, vergelijk Bol, 1995) - maar als we door het opleggen van lange gevangenisstraffen 'ter bescherming van de
maatschappij' onze onverschilligheid ten opzichte van onze medemens uitdrukken (vergelijk Schuyt, 1994, p. 133) en de gestrafte, ongeacht de ernst van het gepleegde delict, niet als een
van ons blijven beschouwen, roepen we onafwendbaar een stij22 Zie over de bescherming van de maatschappij door incapacitation. noot 16.
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gende criminaliteit en een onbegrensde groei van de gevangenisbevolking over onszelf af.
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Twee eeuwen gevangenisstatistiek
dr. S. van Ruller en drs. W.M.E.H. Beijers.

Sinds een jaar of tien a vijftien is er in Nederland een kentering
waar te nemen in het denken over het straffen van wetsovertreders. Veel mensen zijn van mening dat er consequenter en soms
ook strenger gestraft moet worden. Ook valt vaak te horen dat de
rechtsbescherming van de verdachte te ver gaat en de misdaadbestrijding belemmert. De bereidheid begrip op te brengen voor
de wetsovertreder is geringer geworden, de welwillende aandacht
is verplaatst naar het slachtoffer.
Niet alleen opinies zijn in beweging gekomen, de strafrechtspraktijk is bezig mee te veranderen. Het opvallendste symptoom
daarvan is de verdubbeling tot verdrievoudiging van het aantal
gevangenen in korte tijd. Die stijging is niet alleen het gevolg van
toegenomen criminaliteit, maar ook van een neiging criminelen
langduriger op te sluiten. Verwacht wordt dat het toenemen van
het aantal gevangenen nog een aantal jaren zal doorgaan.
Het is niet de bedoeling hier de veranderingen van de laatste
jaren in het Nederlandse stratklimaat in kaart te brengen. De
grote lijnen zijn bekend. De hier aangeduide kentering, de verkilling van het klimaat, is markant aangezien zij volgde op een periode waarin duidelijk een andere stemming heerste. Tot lien
vijftien jaar geleden was het mogelijk zalen vol te lcrijgen om te
praten over onderwerpen als `rechten van de gedetineerde' en
`afscheid van het strafrecht'. Buitenlanders bestudeerden de Nederlandse strafrechtspleging en beschouwden deze als een voorbeeld van een geslaagd `reductionistisch beleid' (Rutherford,
1986; Downes, 1988).
In het hier volgende willen wij ons concentreren op een exponent van de recente justitiele klimaatsverandering, namelijk het
toegenomen aantal gevangenen en gevangenissen. Is een verveelvoudiging van het aantal gedetineerden in een klein aantal
De auteurs zijn respectievelijk universitair docent bij de vakgroep criminologie van de
Vrije Universiteit Amsterdam en universitair docent bij de vakgroep criminologie van de
faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, tevens onderzoeker bij het WODC.
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jaren wel vaker voorgekomen of is het, historisch gezien, een
uniek verschijnsel? Zijn er historische precedenten?
Wij geven er de voorkeur aan het onderwerp te bezien vanuit
een lange-termijnperspectief omdat veranderingen in de strafrechtspleging zich soms over een lange periode uitstrekken.
Daarom proberen wij bij het beantwoorden van de vraag zo ver
mogelijk terug te lcijken, en wel tot het jaar waarover de eerste
volledige gevangenisstatistieken beschikbaar zijn, 1837. Bovendien wordt sinds 1900 geboelcstaafd hoeveel personen er per jaar
nieuw in penitentiaire inrichtingen worden ingesloten. Dit levert
twee soorten cijfers op, die respectievelijk de (dag)sterkte en de
doorstroming van gevangenen weergeven. Ze kunnen warden
beschouwd als ruwe indicatie van de mate waarin gebruik is gemaakt van strafrechtelijke vrijheidsbeneming.
In 1981 en 1986 is over het grootste deel van de cijferreeksen
die wij presenteren al eens gepubliceerd (Van Buller, 1981, 1986;
Fiselier, 1987). Nu deze tijdreeksen zijn aan te vullen met recente
cijfers over de afgelopen tien tot vijftien jaar is er reden ze nog
eens te bezien. Op grand van de nieuwe gegevens menen wij een
historische trendbreuk te kunnen vaststellen.
Bij het bezien van de getallen past enige voorzichtigheid. Men
zou zeal te snel kunnen beschouwen als maat voor strafrechtelijke repressie en veranderingen daarin. Maar zoals de thermometer alleen niet kan volstaan am klimaatverschuiving op het
spoor te komen, geeft het aantal gevangenen een te beperkte indicatie van het strafrechtelijk klimaat van een bepaalde historische periode. In het begin van het tijdvalc waarover deze tekst
gaat werden er nog schavot- en doodstraffen toegepast. In onze
tijd wordt op bescheiden schaal begonnen met elektronisch toezicht. Tussen schavot en monitor ligt een heel gebied van nietvrijheidsbenemende interventiepraktijken die geprobeerd, ingevoerd en wellicht al weer afgeschaft zijn en die mede bepalend
zijn geweest voor het strafklimaat. Bij de interpretatie van de
trends die wij menen te kunnen vaststellen, komen wij hier nog
op terug.
De lange reeks jaarcijfers kent enige eigenaardigheden. Zo
heeft er een massale insluiting plaatsgevonden van bedelaars en
landlopers in bedelaarskolonies (tot 1886) en rijkswerkinrichtingen (vanaf 1886). Zij verbleven daar op grond van een
rechterlijk vonnis en de instellingen hadden duidelijk een
gevangenislcarakter. flit zijn redenen om hen mee te tellen. Maar
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ten dele vervulden die inrichtingen ook functies die in onze tijd
door opvangcentra voor thuislozen worden verricht, want menige negentiende-eeuwse landloper liet zich met de winter in
zicht insluiten om van onderdak en voedsel verzekerd te zijn.
Daarom geven wij cijferreeksen met en zonder landlopers en bedelaars.
Ook is vertekening van het beeld mogelijk door de veranderde
leeftijdsopbouw van de bevolking. Het aandeel van de jongvolwassenen op het geheel van de bevolking nam af, terwijl deze
leeftijdsgroep steeds onevenredig veel bijdroeg tot de
gevangenisbevolking. De gemiddelde levensduur van de Nederlander nam namelijk toe van ongeveer veertig tot tachtig jaar, er
kwamen steeds meer ouderen. Om deze vertekening enigszins te
corrigeren zijn de relatieve aantallen gevangenen berekend in
verhouding tot het totaal aantal Nederlanders, exclusiefjeugd
(beneden vijftien jaar) en bejaarden (boven 64 jaar).
Bij de berekening is uitgegaan van een zo ruim mogelijke omschrijving van het begrip 'gevangene': degene die op grond van
een strafrechtelijke straf of maatregel in een justitiele inrichting
is ingesloten. Op grond hiervan werden meegeteld: tot (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf veroordeelden, voorlopig gehechten, tbr/tbs-gestelden (voor zover in de gevangenisstatistiek opgegeven), minderjarigen op basis van een straf of maatregel
ingesloten in rijksinrichtingen voor jeugdigen en verblijvenden
in het penitentiair ziekenhuis. Buiten beschouwing bleven polltieke gevangenen 1946-1967 (eenmalig en onvergelijkbaar) en
ingeslotenen in politiebureaus (aantallen onbekend). 1
Figuur 1 vertoont enige bijzonderheden. 2
- De curve daalt in de periode 1842-1975, overigens met enkele
opvallende onderbreldngen rond de jaren 1847, 1856 (periodes
met uitzonderlijk hoge voedselprijzen en dientengevolge veel
vermogenscriminaliteit en repressie daarvan), 1918, 1934 en 1947
(respectievelijk Eerste Wereldoorlog, crisis en nasleep van de
Tweede Wereldoorlog).
- De periodes met een stijgende lijn, een tegendraadse tendens,
zijn kort, duren doorgaans 2-4 jaar. Alleen in 1887-1892 en 19301937 duurde de stijging iets langer.
1 Een uitvoeriger toelichting is te vinden in Van Ruller, 1981b.
2 De jaren 1941 tot en met 1945 blijven buiten beschouwing. De cijfers ontbreken.
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Figuur 1: GemIddelde dagbezetting per Jaar van alle smarten gevangen1men per
100.000 Inwonen van 15 t/m134 jam. Inclualef hulzen van bewaring (vane: 1848),
rgIcaommedIngsgestichten (vanaf 1883), tbrfnrichtingen (vanaf 1929)
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- In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw stagneerde
de daling.
- In 1975 werd het laagste punt bereikt. Daarna zette een stijging
in die, in 1987 kort onderbroken, tot op heden voortduurt en
naar verwachting nog een onbekend aantal jaren zal doorgaan.
Wat figuur 1 niet laat zien is het feit dat het aantal gevangenen,
uitgedrulct in absolute cijfers vrijwel de gehele periode is blijven
schommelen tussen drie- en zesduizend. Intussen groeide de
Nederlandse bevolking van drie naar vijftien miljoen.
Er is een verschil tussen de historische kortstondige stijgingen
en de hedendaagse. Eerstgenoemde werden onmiddellijk gevolgd door een scherpe daling, zij waren niet structureel en werden opgevangen door noodvoorzieningen: medio negentiende
eeuw door bij voorbeeld drie in plaats van twee hangmatten hoyen elkaar aan te brengen, in de twintigste eeuw door tijdelijke
onderkomens. De hedendaagse stijging gaat gepaard met grootscheepse gevangenisbouw. Dit laatste maakt een snelle daling
binnen afzienbare tijd onwaarschijnlijk.
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Er zijn dus twee aanwijzingen voor het feit dat wij nu voor het
eerst sinds anderhalve eeuw een structurele uitbreiding van
strafrechtelijke vrijheidsbeneming in Nederland meemaken: het
langdurig groeien van het aantal gevangenen en het begeleidende nieuwbouwprogramma. Op grand hiervan menen wij figuur 1 te kunnen duiden als een opeenvolging van twee trends.
Trend 1 bestaat uit een daling tot 1975; trend 2 uit een stijging na
1975.
Beide trends dagen uit tot interpretatie. Wij willen hiertoe een
paging doen. Voor een goed begrip van ons betoog is het nodig
onderscheid te maken tussen mechanismen die de trend mogelijk maakten, maar waaraan geen zelfstandige causale werking
kan warden toegekend en de mogelijke, dieper liggende oorzaken. Het verschil in betekenis tussen 'mechanisme' en 'oorzaalc'
is overigens niet scherp aan te geven. Met `mechanismen' warden de organisatorische en technische veranderingen van het
strafrechtelijk systeem bedoeld waardoor de geschetste ontwikkelingen mogelijk zijn geworden. Met 'oorzaken' bedoelen we de
veranderingen in de inrichting van de Nederlandse samenleving
en in de mentaliteit van de betrolckenen die van invloed kunnen
zijn geweest.
Trend 1 (1842-1975): mechanismen

Er zijn verschillende mechanismen werkzaam geweest die het
mogelijk hebben gemaakt dat het dagsterktecijfer van het aantal
gevangenen3 per 100.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) daalde van
boven de 250 in de jaren veertig van de negentiende eeuw, (met
een piek van 349 in 1847) tot 36 in 1975 (zie figuur 2).

Kortere gemiddelde detentieduur
In welke mate dit gebeurde is niet precies aan te geven. Het waren verschillende invloeden die op de straftijd inwerkten.

Deflatie
Men ging steeds kortere gevangenisstraffen als 'lang' beschouwen. In de tijd van de Code Penal (voor 1886) was een straf pas
3 Zonder ingeslotenen in bedelaarskolonies. Zou men dezen ook meetellen, dan zouden
de dagsterktecijfers tot in het begin van de twintigste eeuw ongeveer twee keer zo
groat zijn.
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FIguur 2: Gemlddelde dagbezetdrig per Mar van alle soorten gevangentssen per
100.000 invioners van 15 Um 84 Oar. Includef hulzen van bewaring (vane! 1848),
tilkstimmedingsgestichten (vane! 1883), tbr-InrIchtingen (vane! 1929). Met bedeleers: als Merboven. Benevens: Um 1885: tot hechtenis verootdeelde bedelaars In
bedelaarskolonles Jaarilika op 31 december =mei* vane! 1889: tot hechtenh
veroordee1de bedelaars in tidistarichlingen, gemlddelde bevoildng per Oar.
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lang als zij meer dan vijfjaar duurde. In de jaren zeventig en
tachtig van de twintigste eeuw werden alle straffen van een half
jaar en meer gang' genoemd. Oplegging van een straf van minstens vijfjaar gebeurde in de jaren vijftig van de negentiende
eeuw jaarlijks 101 maal (of meer) op een miljoen inwoners, ruim
honderd jaar later 2,3 maal. Deze enorme reductie voltrok zich
tot het eind van de negentiende eeuw parallel aan de geleidelijke
invoering van het cellulaire stelse1. 4 Nadien bleef de reductie
doorgaan: van 9,8 per een miljoen inwoners in de jaren 18961899 tot 2,3 in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Het is aan
to nemen dat ook straffen van vier, en wellicht ook van drie en
twee jaar steeds zeldzamer zijn geworden. Door gebrek aan consistentie in de statistieken is dit echter niet to achterhalen.
4 Er word van uit gegaan dat cellulaire opsluiting voor een bepaalde tad equivalent was
aan een twee maal zo lenge opsluiting in gemeenschap.
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Voorwaardelzjke invrijheidstelling
Er werd in steeds grotere mate vervroegd vrijgelaten. Gevangenen voor het eind van de straftijd vrijlaten was bij de invoering
van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) in 1886 niet nieuw,
want de jaarlijkse `afslag' als beloning voor goed gedrag was een
oude gewoonte. Wel nieuw was de evolutie die de vi. in de twintigste eeuw doormaakte, van zeldzame gunst tot automatisme. In
het laatste lcwart van de twintigste eeuw werd bijna ieder die een
straftijd van een jaar of !anger uitzat na twee derde 'op jaren gesteld'.
Voorwaardelijkheid
Van de mogelijlcheid om de uitvoering van allerlei justitiele beslissingen aan voorwaarden te verbinden is in de twintigste eeuw
steeds gretiger gebruik gemaakt. Sancties konden voorwaardelijk
worden opgelegd, maar ook bij sepots, gratie en, zoals gezegd,
invrijheidstelling vond deze kunstgreep steeds meer toepassing.
Bij het bezien van de cijferreeks van figuur 1 is het van belang te
bedenken dat in de negentiende eeuw nog nauwelijks gebruik
werd gemaakt van de voorwaardelijkheid. Overigens is het aandeel van de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen beperkt
gebleven.
A/ternatieven
Voor een deel kan het dalen van de curve tot 1975 in figuur 1 ook
worden toegeschreven aan een trendmatige verlaging van de
instroomcijfers. Er arriveerden dus jaarlijks minder nieuwe gevangenen (figuur 3 laat echter zien dat deze ontwildceling na de
Tweede Wereldoorlog niet verder is doorgegaan). In de decennia
voor de liftreede Wereldoorlog is de geldboete de korte gevangenisstraf gaan terugdringen. In 1921 en 1925 werden de mogelijkheid hiertoe sterk verruimd. Deze ontwikkeling heeft zich toen in
veel Europese landen voorgedaan.
Afdoening buiten proces
Als apart mechanisme, hoewel verweven met de twee zojuist genoemde, moeten sepot- en transactiepraktijken genoemd worden. In de loop van de twintigste eeuw werden de toepassings-
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Figuur 3: Aantal personen In de loop van het /ear nit de vrije maatschappil opgenomen in hulzen van bewaring en gevangenIssen per 100.000 tmvoners van 15 t/m 64
hum
1,600

1,400

1200
,

1,000

800

600
400

200
I

I/

J_

0 u) 0 ul
cm 0 cl
a) a 0 CO 0,
Ifl

J1111111

o
to co con nco coo
LO 0 U, 0 0' 0 LO
CI

ca Mac:3MM 0,

Jaar
— Nieuwe gevangenen

mogelijlcheden verruimd. In 1988 werd van alle ingeschreven
misdrijven 64% afgedaan door het 0.M.; van de overtredingen
werd 87% door politic en openbaar ministerie afgehandeld. 5
Waarschijnlijk hebben deze percentages in het begin van de
periode waarover wij schrijven lager gelegen. (Cijfers zijn niet
beschikbaar). Op zichzelf hoeft een dergelijke ontwildceling niet
te leiden tot minder gevangenen. Maar de afdoening buiten proces was wet een van de mechanismen die het mogelijk hebben
gemaakt dat plegers van lichtere wetsovertredingen buiten de
muren konden blijven.
Capaciteit als begrenzer
In de loop van de bestudeerde periode ging de opvangcapaciteit
van het strafrechtelijk apparaat, in het bijzonder die van het gevangeniswezen, in toenemende mate instromings- en dagsterktecijfers bepalen. Het - overigens typisch Nederlandse - ver5 Jaarverslag

am.,

1988.
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schijnsel van de als `vol' beschouwde inrichfing leidde tot
heenzending van verdachten. Zelfs gedetineerden die hun vrijheidsstraf uitzitten worden sinds eind jaren tachtig op juridisch
aanvechtbare wijze heengezonden. Het is niet waarschijnlijk dat
in de negentiende eeuw de capaciteit van het gevangeniswezen
als bovengrens heeft gefungeerd zoals in de afgelopen decennia
het geval is geweest (zie figuur 4).
Trend 1: mogelijke oorzaken
Tot zover de technische eigenaardigheden en veranderingen van
het strafstelsel die de trends mogelijk hebben gemaakt. De trends
zelf zijn daarmee nog niet verklaard, en het is te betwijfelen of er
eigenlijk wel sluitende verklaringen voor te vinden zijn. Toch willen wij enige factoren noemen die hoogstwaarschijnlijk als stimulans hebben gewerkt.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de trend is toe te schrijven aan
een bewust gevoerd reductionistisch beleid. Pas aan het eind van
de periode is er jets ontstaan dat de kwalificatie landelijk strafrechtelijk beleid verdient. Het is de vraag of de tallozen die de
ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt, zich van enige trend bewust waren. Het bijzondere van de gestage daling is dat deze na
verstoring gewoon verder ging. De indrulc wordt gewekt van een
proces dat zich boven en buiten de betroklcenen heeft voorgedaan.

Veranderde waardering van straflengte
Ook in de Scandinavische landen is sinds het midden van de negentiende eeuw het relatieve aantal gevangenen geslonken. De
Noorse criminoloog Christie (Christie, 1968) heeft vastgesteld dat
ook hier verkorting van de detentietijd een belangrijk mechanisme is geweest. Zijn verklaring was: de bestraffingswaarde toegekend aan een x aantal dagen detentie is toegenomen. Voor een
vrijheidsstraf van een bepaalde zwaarte was steeds minder tijd
nodig. Dit doet denken aan het concept uit de civilisatiesociologie: 'opschuiven van pijngrens' in de loop van de eeuwen.
De tolerantie voor pijn bij zichzelf en anderen werd in de westerse wereld geringer: pijnstillers, verdoving en pijnbestrijding
kregen een steeds belangrijker plaats in het medisch handelen.
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Figuur 4: CripacIreit In absolute getallen van de marten gevangenlmen. Van 1837

t/m 1885 mnder hulzen van bewerfrev 1883 t/m 1885 met ripcsopwedingsgestichten; 1888 t/m 1992 elle soorten gevangentssen; lomat 1993 geplande capacitek.
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Het is denkbaar dat zoiets ook is gebeurd met de perceptie van
de pains of imprisonment. Maar nu hebben we het over de perceptie van de straffers, niet van de gestraften.
Zelfeltuang
Het valt op dat voorwaardelijke modaliteiten van allerlei
afdoeningswijzen in de negentiende eeuw onbekend waren.° Na
een beperkte introductie van de voorwaardelijke invrijheidstelling kwamen in de twintigste eeuw voorwaardelijke varianten
van onder andere gevangenisstraf, geldboete, tuchtschool, tbr/
tbs en van maatregelen, zoals ontzegging van rijbevoegdheid en
van het sepot.
Het bijzondere hietvan is dat de werking van de sanctie niet
werd gezocht in de werkelijke tenuitvoerlegging ervan, maar in
de dreiging ermee. In de twintigste eeuw werd de justitiabele
6 Voor zover ons bekend kwam het alleen war bij gratievedening. Het is niet ultgeslaten
dot or intommel wel gebruik word gemaakt van voorwaardelijke ardoeningswijzen.
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meer dan tevoren ertoe gebracht zichzelf 'de ketenen om te
doen': efficient, minder schadelijk en vooral ook goedlcoop. Op
deze wijze konden strafrechtelijke sancties een veel uitgebreidere
werldngssfeer krijgen zonder capaciteitsuitbreiding. Weliswaar
waren niet alle wetsovertreders even goed op het rechte pad te
houden met slechts potentiele sancties. Toch is het aannemelijk
dat het mede door de `voorwaardelijIcheid' mogelijk is geweest
dat de gevangeniscapaciteit tot kort geleden tot vijf- tot zesduizend plaatsen beperkt kon blijven (in absolute cijfers) heeft bedragen (figuur 4). Juist het bestaan van de gevangenis maalcte het
optrekken van een complex bouwwerk van nietvrijheidsbenemende alternatieven mogelijk: zonder stok achter
de deur zouden ze ongeloofwaardig zijn gebleven.
Interessant is de vraag waarom voorwaardelijIcheid, een penologische innovatie van de eerste orde, pas in de twintigste eeuw
in de strafpralctijk van betekenis is geworden. De evidente voordelen van voorwaardelijlcheid kunnen onze negentiende-eeuwse
voorouders niet zijn ontgaan. Wellicht hebben klassieke opvattingen, volgens welke straf primair dient ter vergelding van
schuld, een meer instrumenteel gebruik van strafrechtelijke
sancties in de weg gestaan. Voordat de voorwaardelijke veroordeling wettelijk kon worden ingevoerd (in 1915) moest er veel weerstand worden overwonnen van de kant van aanhangers van de
vergeldingsleer.
Verder kan het van belang zijn dat in de twintigste eeuw een
samenleving is ontstaan waarin door de moderne techniek hoge
eisen worden gesteld aan het vermogen tot zelfdwang, rekening
houden met de toekomst en het hanteren van een ruim tijdsperspectief. Daarin is meer van het dreigeffect van een voorwaardelijke sanctie te verwachten dan in traditionele samenlevingen.
Ideeen

Er wordt nogal eens gedacht dat het hier beschreven proces is
veroorzaakt door visies en ideeen, zoals het ideaal van de cellulaire opsluiting in de tweede helft van de negentiende eeuw, de
opvattingen van de Nieuwe Richting rond de eeuwwisseling, de
gevoelens van invloedrijke juristen over detentie nadat ze zelf in
Duitse gevangenschap hadden verkeerd, de Utrechtse School in
de jaren vijftig of het abolitionisme in de decennia daarna (Downes, 1988, pp. 56-101).
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lnderdaad, voortdurend lcwamen er intellectuele impulsen om
de vrijheidsstraf te humaniseren, te matigen of terug te dringen.
Deze verklaringswijze concurreert niet met beide hiervoor genoemde (pijngrens, zelfdwang), die gezien kunnen worden als
psychologische voorwaarden voor de aanvaarding van nieuwe
ideeffit
Gelijktijdigheid hoeft niet noodzakelijk causaliteit te impliceren, maar de komst van de verzorgingsstaat en de terugloop van
het relatieve aantal gevangenen waren geen los van elkaar
staande ontwikkelingen. De jaren 1846 en 1847 waren bij voorbeeld jaren van aardappelziekte, honger en diefstal. De gevangenissen en bedelaarskolonies waren toen dientengevolge zeer vol.
De cijfers bereiken dan hun hoogste punt doordat justitie, bij gebrek aan een sociaal vangnet, de gevolgen te verwerken Icreeg.
Later, vooral in de loop van de twintigste eeuw, lcwamen de
arrangementen van de verzorgingsstaat. Diefstal om hongerige
gezinsleden te voeden werd steeds minder nodig. De correlatie
tussen diefstalcijfers en graanprijzen verdwijnt clan ook tegen het
eind van de negentiende eeuw (Van Bemmelen, 1958, pp. 164200).
Trend 2 (1975 heden): mechanismen
-

De strafrechtsgeschiedenis kent meer langdurig dalende curves.
Bij voorbeeld: sinds de tweede helft van de achttiende eeuw werd
overbodige leedtoevoeging bij schavotstraffen zeldzamer en in de
negentiende eeuw werd ook de frequentie geleidelijk minder
(Spierenburg, 1984; Faber, 1983). Het aantal doodstrafvoltrelckingen nam in de loop van de negentiende eeuw tot aan
de afschaffing (1870) gestaag af. Aileen bereikte de daling van het
aantal op het lichaam gerichte straffen het nulpunt, die van het
aantal gevangenen niet. We hebben het hier over generaties omspannende processen. Ze verliepen ongepland en de betroldcenen waren zich er lang niet altijd van bewust.
Deze bijdrage berust op de veronderstelling dat het anderhalve
eeuw dalen van het (relatief) aantal gevangenen ook zo'n 'secuhere trend' is geweest, die omstreeks 1975 tot staan is gekomen.
Men zou kunnen denken dat de stijging van het aantal gevangenen sinds 1975 achteraf gezien een nogal onbetekenende rimpeling in een lange cijferreeks zal blijken te zijn en dat de opwin-
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ding daarover berust op gezichtsbedrog: overschatting van het
historisch belang van de dag van vandaag.
Maar, zoals gezegd, de stijging zal nog enige tijd doorgaan en
wordt verankerd in een omvangrijk nieuwbouwprogramma. Wij
veronderstellen dat de mechanismen die de langdurige daling
mogelijk hebben gemaakt zijn uitgewerkt. Ook achterliggende
invloeden lijken te tanen. De uitgroei van de verzorgingsstaat is
tot stilstand gekomen en de bronnen waaruit steeds ideeen
voortkwamen om de gevangenis terug te dringen vloeien niet
meer zo rijkelijk. Net zoals wij hierboven de eerste trend hebben
toegelicht zullen wij dat bij de tweede doen. We maken weer het
onderscheid tussen mechanismen en oorzaken.
Groei langere straffen
Het toenemen van het aantal gevangenen sinds 1975 konit niet
zozeer tot uiting in het aantal opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraffen (1975: 14.755; 1991: 15.683). 7 Het aantal straffen
van minder dan een maand nam zelfs af (1975: 8.394; 1991:
5.052). De groei zit hem in de langere straffen (straffen van drie
jaar en meer, 1975: 113; 1991: 519). Het aantal opgelegde
detentiejaren steeg daardoor van 2527 in 1975 naar 6442 in 1991.
Het kan zijn dat hierachter weer andere mechanismen schuil
gaan. De strafmaxima bij de Opiumwet werden bij voorbeeld in
1976 verhoogd.
Diffuse rnechanismen
Ook kunnen niet onderkende en nauwelijks vast te stellen mechanismen aan het werk zijn geweest, zoals verdiscontering van
de nagenoeg automatische v.i. in de strafmaat. De gemiddelde
strafduur steeg aanzienlijk (1980: 100 dagen; 1993: 200 dagen).
Zoiets hoeft niet alleen veroorzaakt te zijn doordat er meer lange
straffen werden opgelegd. Er werd gesnoeid in de korte straffen.
Om adequaat op rijden onder invloed te reageren werd steeds
minder toevlucht genomen tot vrijheidsbeneming: eind jaren
zestig maakte nog de helft tot twee derde van de betrapte dronken rijders een of luttele weken kennis met het gevangeniswezen,
in 1993 slechts drie procent. Maar toch is trend 2 vooral mogelijk

7 Bron van deze en hier volgende cijfers is de nota Werkzame detentie, door de
Staatssecretaris van justitie aangeboden aan de Tweede Kamer op 4-2-1994.
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gemaakt doordat er op veel grotere schaal lange straffen werden
uitgedeeld. Op de achtergronden daarvan gaan we nog in.
Tegen de trend
Bijzonder is het felt dat zich in de jaren na 1975 tot heden, de periode waarin het aantal gevangenen zo is gaan stijgen, ontwikkelingen hebben voorgedaan die de gesignaleerde trend hebben
tegengewerkt. Er was een groot deel van de afgelopen twintig jaar
sprake van een niet gering capaciteitstekort. Dat kan de stijging
alleen maar afgeremd hebben. Bovendien verdween, zoals gezegd, ten, niet onbelangrijke, groep kandidaten voor vrijheidsbeneming nagenoeg geheel, de rijders onder invloed.
Daarnaast is het afdoen buiten proces in betekenis toegenomen. Dit Icwam niet door de beleidssepots, want die werden
vanaf 1981 steeds zeldzamer, maar door de snelle groei van het
transigeren. Het aantal dienstverleningen steeg van nul tot
dertienduizend per jaar. Zonder deze veranderingen zou de stijging van het aantal gevangenen nog groter zijn geweest.
Het totaalbeeld laat zich kort aldus karakteriseren. In de beschouwde periode (1975-heden) verscherpte zich de tweedeling
tussen zware en lichte afdoening. Er werden meer lange straffen
opgelegd, maar er lcwam ook grotere verscheidenheid in het
sanctioneren. Er zijn niet-vrijheidsbenemende sanctiemogelijkheden bijgekomen in de vorm van schikking en taalcstraffen en men is op meer uiteenlopende wijze gebruik gaan
malcen van bestaande sancties (Berghuis, 1994). De ene tendens
deed het aantal gevangenen stijgen, de andere werkte deze stijging tegen, maar kon haar op geen stukken na ongedaan malcen.

Trend 2: mogelijke oorzaken
Het toekennen van oorzaken aan hetgeen sinds 1975 op gang is
gekomen is een hachelijke zaalc. Het is meer een lcwestie van interpreteren dan van met zekerheid aantonen. Toch heerst er in
Nederland een vrij grote mate van consensus over enkele mogelijke oorzaken van de trendbreuk.
Toename zware criminaliteit
De zware criminaliteit is toegenomen, daardoor ook het aantal
langdurige vrijheidsstraffen. Volgens Berghuis is de groei van het
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aantal detentiejaren tussen 1982 en 1993- bijna een verdubbeling - voor een groot deel veroorzaalct doordat er meer vrijheidsstraffen werden opgelegd wegens vijf delicten: diefstal met geweld c.q. afpersing, gelcwalificeerde diefstal, misdrijven
Opiumwet, levensmisdrijven en verkrachting. 8 Volgens hem
komt dat voor bijna de helft door de oplopende strafduur en voor
ruim de helft door een stijging van het aantal vrijheidsstraffen bij
die vijf delicten (Berghuis, 1994).

Drugsprobleem
De inschakeling van het strafrecht om het drugsprobleem te beheersen heeft gedwongen tot grote investeringen in politie en
justitie. Meer opsporing leidt tot meer vervolging en meer veroordelingen, waardoor uiteindelijk ook meer cellen nodig zijn.

Toename mobiliteit en toestroming allochtonen
Door het open worden van de staatsgrenzen en door de toename
van mobiliteit en toestroming van allochtonen vindt onvermijdelijk ook een internationalisering van criminaliteit plaats. Ook dit
kan hebben bijgedragen tot de groei van het aantal gevangenen.
Zo verkeren in Nederland meer personen zonder vaste woonplaats. Die zullen als zij verdacht worden van een misdrijf wegens vluchtgevaar eerder in voorlopige hechtenis worden genomen. Zoiets leidt niet alleen tot stijging van het aantal personen
in voorarrest, maar kan ook nog op zichzelf een strafverhogend
effect hebben (Berghuis, 1994, p. 309).

Nederlands strafklimaat

•

Nog een mogelijk gevolg van open grenzen is het volgende. Het
Nederlandse strafldimaat was, en is waarschijnlijk nog steeds, op
bepaalde punten milder clan dat van andere landen. In kringen
van politici en beleidmakers leeft de opvatting dat dit verschil
kleiner moet worden of zelfs verdwijnen. Dit kan op zijn beurt
weer leiden tot een meer punitieve instelling van de rechterlijke
macht.

8 De bijdrage van de genoemde delicten in de groei van het aantal detentiejaren is
respectievelijk 2500, 1500, 1300, 1100 en 200 detentiejaren.
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Stachtoffers
In de beschouwde periode is het besef gegroeid dat het slachtoffer in het strafproces ten onrechte weinig aandacht heeft gekregen. Het aantal dagen opgelegd wegens verlcrachting steeg van
gemiddeld ruim 250 in 1980 naar bijna zeshonderd in 1993 (Berghuis, 1994, p. 307). Het is onwaarschijnlijk dat deze verdrievoudiging zou zijn toe te schrijven aan het ernstiger worden van de
gevallen.
Hier zien we de vergroting van het besef - juist in die jaren dat inbreuk op de selcsuele autonomie verwerpelijk is, terug in de
strafmaat bij verkrachting. Het is heel goed mogelijk dat een
zelfde uitleg is te geven aan de stijging van de strafmaat bij
levensmisdrijven: van gemiddeld 750 dagen in 1978 naar ruim
duizend in 1993. 9 Rechters zijn onder andere vertalers van de
tijdgeest.
Men zou hier aan kunnen toevoegen dat problematiek van
misdaad en straf voor het eerst sinds lange tijd in de partijpolitiek een grote rol speelt. Partijen, elkaar verdringend in het politieke midden, hebben behoefte aan profilering tegenover de Iciezers. Tussen populistische sentimenten en politieke
besluitvorming heeft zich altijd een buffer bevonden van ambtenaren en commissies bemand door wijze en beproefde personen. Daardoor konden stemmingswisselingen bij het publiek
slechts met moeite en grote vertraging uitwerken in wetgeving en
beleid.
Door het verdwijnen van de zuilenstructuur, de rol van moderne media in de strijd om de kiezersgunst en massaal
slachtofferschap van kleine criminaliteit is de werking van het
ambtelijke stootkussen verzwalct. Daardoor kunnen punitieve
sentimenten sterker invloed op het beleid krijgen.
En daarmee arriveren we ten slotte bij het rijkelijk mistige en
wetenschappelijk onbruikbare begrip 'tijdgeese. De geschiedenis
laat zien dat dit een 'ding' is dat wel degelijk bestaat en aan grote
en soms snelle veranderingen onderhevig kan zijn. Maar wat het
precies is, en waardoor het verandert zal nooit geheel van zijn
geheimzinnigheid ontdaan kunnen worden.
Ten slotte: bijna onopgemerkt is dit jaar een proef begonnen
met een nieuw alternatief voor justitiele vrijheidsbeneming, elek9 Deze cijfers over strafmaat bij verkrachting en leszensmisdrijven zijn ontleend aan
Berghuis, 1994, p. 307.
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tronisch toezicht. De Justitiebegroting voor 1995 wijdt er 171/2
regel aan. De mogelijicheden van de moderne elektronica worden
hier voor het eerst voorzichtig aangeboord. Dit zou het begin
lcunnen zijn van een volgend penitentiair tijdperk.
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Capaciteitsnood en
alternatieven
Nieuwe toepassingsmogelijkheden voor dienstveriening
mr. J.P. Balkema *

Over het gevangeniswezen wordt nog wel eens in maritieme termen gesproken. Het meest bekend is Veringa's titel van zijn uit
1964 daterende Nijmeegse oratie Gevangeniswezen in de branding. Twintig jaar later, in 1984, concludeert de Nijmeegse docent
Vegter tijdens een symposium ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de Alkmaarse gevangenis Schutterswei dat het in het
gevangeniswezen 'dood tij' is. Deze maritieme typeringen betreffen het regime binnen de penitentiaire inrichtingen. Anders dan
ruim tien jaar geleden zou nu door de bezuinigingen, de ontsnappingen, de overbevolking en de nieuwe nota voor het gevangeniswezen Werkzame detentie gezegd kunnen worden dat er
sprake is van 'springtil.
Waar het gaat om de capaciteitsnood van het gevangeniswezen
worden geen maritieme beelden gebruikt, bedrijfseconomische
termen, waarin de mens tot produkt dreigt te verworden, voor de
elkaar aansluitende ketens van het strafrechtelijk bedrijf. Indien
die ketens verbroken worden ontstaan verstoppingen die voor
het gevangeniswezen het beeld oproepen van een uit zijn voegen
barstend huis, waar het de vraag is of degenen die naar binnen
moeten aan de voordeur moeten worden geweigerd danwel of
degenen die binnen zijn door de achterdeur weggestuurd moeten worden.
De capaciteitsnood van het gevangeniswezen maakt het voeren van een behoorlijk en consistent beleid onmogelijk en stelt
de functionarissen die met de uitvoering zijn belast voor onoplosbare en bijna duivelse problemen. Het aanzien van de rechtspleging wordt geschaad. De scherpste tanden van het recht, de
voorlopige hechtenis en de vrijheidsstraf, bijten niet meer of onvoldoende in alle gevallen waarin dat zou moeten.

• De auteur is vice-president van het Gerechtshof te Arnhem.
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Voordat wordt ingegaan op de vraag in hoeverre alternatieve
sancties invloed lcunnen hebben op het lenigen van de
capaciteitsnood, lijkt het goed de vraag te bespreken of er sprake
kan zijn van het voeren van beleid bij de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen waarbij voorlopige hechtenis en vrijheidsstraf worden opgelegd. Zijn die beslissingen bevelen die het
O.M. moet uitvoeren of zijn het machtigingen die het O.M. de
ruimte laten al clan niet tot executie over te gaan? In dat laatste
geval is het mogelijk beleid te voeren, in het eerste geval past het
O.M. een beroep op overmacht als executie onmogelijk is.
Bevoegdheden O.M.

De wet biedt geen uitdruldcelijk antwoord op deze vraag. De artikelen 4 RO en 553 Sv. belasten het 0.M. met de executie van techterlijke beslissingen. Art. 4 RO spreekt over het doen uitvoeren
van alle strafvonnissen en art. 553 Sv. over de tenuitvoerlegging
van rechterlijke beslissingen op last van het O.M. Expliciet staat
er niet dat het 0.M. de last tot tenuitvoerlegging moet geven. Uit
het eerste lid van art. 561 Sv volgt overigens wel - maar deze bepaling is beperkt tot het veroordelend vonnis - dat het vonnis als
executie is toegelaten, zodra mogelijk ten uitvoer wordtgelegd.
Uit de wetsgeschiedenis volgt verder dat bevelen tot voorlopige
hechtenis ten uitvoer moeten worden gelegd. De wetgever
spreekt niet voor niets over een bevel voorlopige hechtenis.
Voor de strafvonnissen kan nog worden verwezen naar het
commentaar van De Bosch Kemper op het Wetboek van Strafvordering van 1838 warn' hi] zegt dat het 0.M. 'uit lcragt der zelfstandigheid van de regterlijke macht, als uitvoerder der regterlijke
uitspraken, aan de regterlijke macht is onderworpen, in zooverre
dat hetzelve verpligt is de regterlijke bevelen ten uitvoer te doen
leggen.' Rechterlijke beslissingen zijn derhalve op te vatten als
bevelen en niet als machtigingen.
Een tweede vraag is of het 0.M., als eenmaal met de executie is
begonnen, die executie mag afbreken. Voor de voorlopige hechtenis en het veroordelend vonnis geeft de wet een verschillende
regeling. De Officier van Justine heeft de bevoegdheid (artt. 64 lid
2 en 69 lid 3 Sv) de verdachte uit de bewaring dan wel gevangenhouding in vrijheid te stellen. In geval van beeindiging van de
gevangenhouding dient de Officier van Justitie een opheffingsvordering bij de rechtbank in te dienen. Ms de rechtbank die vor-
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dering afwijst, wordt het bevel onverwijld verder ten uitvoer gelegd. Binnen zekere grenzen (die overigens samenhangen met de
gevallen en gronden van de preventieve hechtenis) heeft het
•
O.M. vrijheid in te grijpen in de voorlopige hechtenis.
Voor het veroordelend vonnis ontbreekt een regeling als hiervoor geschetst voor de voorlopige hechtenis. De bevoegdheidsverdeling die de wet geeft is duidelijk en begrijpelijk. Het O.M. is
verplicht de last tot tenuitvoerlegging te geven en de daadwerkelijke executie berust vervolgens bij de administratie. Het tot die
administratie gerichte art. 46 Beginselenwet gevangeniswezen
laat vervolgens geen ruimte voor enige twijfel. Alleen in bijzondere gevallen kan de minister onderbreking van de tenuitvoerlegging van de straf toestaan. Met andere woorden: de straf moet
ononderbroken ten uitvoer worden gelegd.
Een eigen bevoegdheid voor het O.M. om een einde aan de
executie te maken, valt ook niet echt te begrijpen naast de wettelijke regeling voor de vervroegde invrijheidstelling (art. 15 Sr). Bij
de totstandkoming van de huidige Gratiewet is er voor gekozen
om collectieve gratie niet mogelijk te malcen. De wetgever nam
daarmee afstand van de collectieve gratieverlening zoals die eerder in verband met executieproblemen van het gevangeniswezen
had plaatsgevonden.
De huidige vrijlatingspraktijk vanuit de huizen van bewaring
mist een voldoende wettelijke grondslag, is willekeurig (waarom
wel uit het huis van bewaring en niet uit de gevangenis?) en
doorkruist reclasseringsbemoeienis. Juist bij de korte straffen
waar de wet verplicht tot motivering waarom niet met een geldboete wordt volstaan en waar een aanbod onbetaalde arbeid
wordt afgewezen, ligt vervroegde vrijlating niet voor de hand. Dat
is zeker niet het geval daar waar het O.M. een lagere straf vorderde dan de rechter heeft opgelegd. Het kan niet zo zijn dat de
Officier van Justitie vervolgens de executie van die straf beperkt
tot dat gedeelte dat hij zelf vorderde.
Dit leidt tot de conclusie dat bij de huidige stand van de wetgeving voor het O.M. niet de ruimte bestaat te beslissen over de
'achterdeur van de detentie'. Ms het maatschappelijk meer aanvaardbaar wordt bevonden dat veroordeelden minder lang zitten
opdat minder voorlopig gehechten behoeven te worden heengezonden, dan ligt aanpassing van de regeling van de vervroegde
invrijheidstelling voor de hand.

JustWale verkenningen,Irg. 21, nit 8, 1995

56

Het leggen van een nauwe relatie tussen capaciteitsnood en
vervroegde invrijheidstelling zet het voeren van een behoorlijk
beleid bij die invrijheidstelling onder druk. Dit geldt in mindere
mate voor de vervroegde invrijheidstelling waar de wet tot vrijlating verplicht. De voorwaardelijke invrijheidstelling daarentegen
is geen automatisme maar de wet geeft daarvoor criteria die van
objectieve en van subjectieve aard zijn. Ms het inspelen op de
capaciteitsnood bij deze afweging een (overheersende) rol zal
gaan spelen, komt de weging van de op de persoon van de veroordeelde gerichte voorwaarden onder druk te staan. Door die
vervIaldcing zal ook het verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling tot een automatisme verworden.
Twee vormen van alternatieve sancties

Tot oplossing van de capaciteitsproblematiek draagt deze wettelijke excursie overigens niet bij. De praktijk wordt geconfronteerd, om te spreken in economische termen, met een openeind-financiering die het gevolg is van de rechterlijke
straftoemetingsvrijheid. Kunnen alternatieve sancties daar uitkomst bieden?
Voordat op die vraag wordt ingegaan, is het goed vast te stellen
dat de bestaansreden voor alternatieve sancties niet is dat zij
vrijheidsbeneming vervangen. Het enkele feit dat elektronisch
huisarrest in de plaats komt van het uitzitten van een gevangenisstraf maakt deze sanctie nog niet aanvaardbaar. Het laten
schilderen van een schutting, het vervolgens laten aflcrabben van
die schutting en het daarna weer laten schilderen van die schutting, is niet het voorbeeld van drie achtereenvolgende dienstverleningen, nu de uitvoering van de eerste twee sancties maatschappelijk niets toevoegt. Het aan elkaar geketend tangs de
snelweg werken is niet een sanctie die in onze Westeuropese beschaving past.
Alternatieven voor vrijheidsbeneming mogen eerst alternatieve
sancties heten als deze sancties gelet op hun inhoud aanvaardbaar zijn. Het moeten verplichtingen zijn die een duidelijke inspanning van de uitvoerder vereisen, terwifl de arbeid maatschappelijk nut heeft en een positieve bijdrage levert aan de
toekomst van degene die de alternatieve sanctie ondergaat. Ook
als er geen cellentekort zou bestaan, zouden deze sancties voor
oplegging in aanmerking moeten komen.
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Bij de alternatieve sancties moet warden onderscheiden tussen
de sancties die in de plaats van en die in het kader van de
vrijheidsbeneming warden opgelegd. In het eerste geval, zoals bij
de onbetaalde arbeid ten algemenen nutte, wordt door oplegging
van die sanctie voorkomen dat vrijheidsstraf wordt opgelegd. In
het tweede geval, bij wat wel de extramurale executiemodaliteiten worden genoemd, wordt door te voldoen aan de
eisen van alternatieve sancties de vrijheidsstraf ondergaan. Tussen beide vormen bestaan verschillen waar het betreft de instantie die de sanctie oplegt, de intensiteit en de doelstelling van de
sanctie.
De onbetaalde arbeid wordt opgelegd door de rechter, en in
uitzonderingsgevallen in het minderjarigenstrafrecht door de
officier van justitie. Verlof uit de detentie, dat is de juridische basis voor de extramurale executie, wordt verleend door de minister die deze bevoegdheid kan mandateren aan de directeur van
de inrichting. De beoogde opvolger van de extramurale executie,
het penitentiair programma van het voorontwerp van de Penitentiaire Beginselenwet wordt verleend door de minister. Naarmate een groter deel van de gevangenisstraf door een penitentiair programma wordt vervangen, wordt de vraag klemmender
of niet de strafrechter over de toekenning van het penitentiair
programma zou moeten beslissen. Dit geldt te meer naarmate de
inhoud van beide alternatieve sancties meer naar elkaar toegroeien. Niet te begrijpen is dat dezelfde sanctie in het ene geval
door de rechter moet en in het andere geval door de administratie mag warden opgelegd. De invoering van het penitentiair programma dwingt tot een hernieuwing en verscherping van het
debat over de invloed van de strafrechter op de executie van de
vrijheidsstraf.
Voor de onbetaalde arbeid dient de rechter aan te geven binnen welke termijn met de arbeid moet zijn begonnen en deze
moet zijn afgerond. De termijn waarbinnen de onbetaalde arbeid
moet worden verricht behoeft niet gelijk te zijn, en is dat oak vrijwel nooit, aan de duur van de vrijheidsstraf die vervangen wordt.
De dagen waarop de onbetaalde arbeid wordt verricht zijn geen
gevangenisdagen. Bij het penitentiair programma ligt dit anders.
De duur van dit programma wordt bepaald door de duur van de
vrijheidsstraf. Dit zal ertoe moeten leiden dat aan de invulling
van het penitentiair programma hogere eisen warden gesteld
dan aan bij voorbeeld de onbetaalde arbeid.
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Len derde lcwestie betreft de doelstelling van de executie. Bij
het penitentiair programma is sprake van tenuitvoerlegging van
vrijheidsstraf. Naarmate de uitleg van art. 26 Beginselenwet gevangeniswezen restrictiever en zelfs punitiever wordt, wordt ook
de ruimte voor alternatieven voor de tenuitvoerlegging, die een
eigen doelstelling kennen, beperkter.
Ultsparen van capaciteit
Op welke wijze kunnen nu alternatieve sancties een oplossing
bieden voor de capaciteitsproblematiek? Geconstateerd kan worden dat onbetaalde arbeid zich in een jaarlijks toenemende rechterlijke belangstelling mag verheugen. De evaluatie van de
experimentcerperiode met alternatieve sancties zal moeten leren
of ook andere sancties een dergelijke ontwilckeling zullen kunnen
doormaken. Bedacht moet worden dat nieuwe sancties, om Ianger durende gevangenisstrafifen te vervangen, een duidelijke
structuur dienen te kennen waarbij een behoorlijke inspanning
wordt vereist van de veroordeelde en waarbij sprake is van begeleiding. Dat maalct die sancties niet goedkoop maar wel goedkoper dan detentie.
Ook moet worden bedacht dat alternatieve sancties niet alleen
capaciteit uitsparen maar ook capaciteit kosten. Wordt niet voldaan aan de verplichtingen die bij de alternatieve sanctie horen
dan zal alsnog vrijheidsbeneming moeten plaatsvinden. Zoals
aan de orde is bij de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke
veroordeling, zo speelt ook hier dat de geloofwaardigheid van de
alternatieve sancties op het spel komt te staan als de omzetting
niet aan de orde komt of, nadat deze is bevolen, niet snel geexecuteerd wordt.
Voortbouwend op het huidige succes van de onbetaalde arbeid
zijn er twee terreinen waar uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van die sanctie zich laat denken. In de eerste plaats wil
ik aansluiting zoeken bij de recente wijziging van art. 9 Sr. (Wet
van 21 december 1994 S 1995, 32, in werldng getreden op 27 januari 1995). Het verbod tot cumulatie van hoofdstraffen is genuanceerd. Naast vrijheidsstraf mag tevens een geldboete worden
opgelegd. Waarom niet een stap verder gegaan en ook de moge:
lijIcheid geopend de straf van onbetaalde arbeid te combineren
met een geldboete en, nog verder, de straf van onbetaalde arbeid
te combineren met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf? Thans
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bestaat niet de mogelijkheid om aan een verdachte die zich in
voorlopige hechtenis bevindt als hij ter zitting verschijnt, naast
gevangenisstraf ook dienstverlening op te leggen. De onbetaalde
arbeid is beperkt tot de vervanging van de korte vrijheidsstraf en
onbetaalde arbeid zou de dienstverlening ook de functie geven
van gedeeltelijke vervanging van de langere vrijheidsstraf.
In de tweede plaats valt aansluiting te zoeken bij art. 22b Sr. dat
de onbetaalde arbeid mogelijk maakt, niet alleen in de plaats van
een overwogen onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar ook in
de plaats van de overwogen toewijzing van een vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling. In dat geval wordt gedreigd met tenuitvoerlegging van gevangenisstraf, maar als er
reden is die dreiging waar te malcen, wordt `volstaan' met de executie van een andersoortige sanctie, met vrijheidsbeperlcing in
plaats van vrijheidsbeneming.
Een dergelijke constructie laat zich ook denken bij de vervroegde invrijheidstelling, zoals we die thans kennen, en bij de
voorwaardelijk vervroegde invrijheidstelling zoals deze beschreven wordt in een in 1994 gepubliceerd voorontwerp van wet.
Misdragingen bij de vervroegde invrijheidstelling gepleegd tijdens de detentie (zowel tijdens de tenuitvoerlegging van de straf
als tijdens het daaraan voorafgegane voorarrest) en bij de voorwaardelijk vervroegde invrijheidstelling tijdens de proeftijd zouden kunnen leiden tot uit- of afstel van de vervroegde invrijheidstelling (tot langere detentie derhalve) dan wel tot het verrichten
van onbetaalde arbeid.
Waar de misdragingen in een nieuw verband staan tot de detentie (bij voorbeeld bij ontsnappingen al dan niet met geweld)
ligt het meer voor de hand om met verlenging van de vrijheidsbeneming te reageren. Waar de misdragingen plaatsvinden tijdens onderbrekingen van of verloven uit de detentie of tijdens
proefverlof, lijkt er geen bezwaar om met vrijheidsbeperking te
reageren zoals dat ook gebeurd bij de voorwaardelijke veroordeling.
Besluit

Nu de onbetaalde arbeid, in de ruim twintig jaar van het bestaan,
ondanks de naamswijzigingen die plaatsvonden, een succes
blijkt te zijn gelet op de groei van het aantal toepassingen, lijkt
het verstandig om waar nieuwe alternatieve sancties nog in de
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lcinderschoenen staan, primair te zoeken naar verantwoorde uitbreiding van de toepassingsmogelijlcheden van die onbetaalde
arbeid. De hiervoor gepresenteerde voorstellen pogen daartoe
een bijdrage te zijn.
De straffen van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking liggen theoretisch in elkaars verIengde. De beslissing am in plaats
van detentie met vrijheidsbeperking te volstaan en de beslissing
am vrijheidsbeneming in vrijheidsbeperking over te laten gaan
hoort thuis bij de rechter. Toepassing van alternatieve sancties
dient slechts plaats te vinden als het alternatief voor detentie een
echte sanctie wordt bevonden. Dan kunnen alternatieve sancties
een bijdrage leveren aan de leniging van de capaciteitsnood, bijdragen - am ook maritiem te eindigen - aan de dijkverzwaring
tegen het wassende water van de vrijheidsbeneming.
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Opvang in plaats van
detentie
Een altematief voor vooriopige hechtenis-cellen?
mr. R.A.F. Gerding

Op 15 maart 1995 werd een zekere Derrick R. voorgeleid voor de
rechter-commissaris te Rotterdam. Hij werd ervan verdacht dat
hij twee dagen tevoren had geprobeerd om een dronken zeeman
op straat te beroven. Het was bij een poging gebleven, omdat een
portier van een nabij gelegen nachtclub tijdig had ingegrepen.
Toen deze portier namelijk een en ander zag gebeuren, sloeg hij
Derrick met een ijzeren staaf op diens hoofd, waarna deze de
zeeman verder ongemoeid liet.
Derrick leidt een zwervend bestaan. Hij is verslaafd aan cocane. Hij is bij het Riagg onder behandeling is `wegens vreemde
radiogolven in zijn hoofd'. Daar krijgt hij elke dag een spuit en
een dagelijkse portie van zijn uitkering. Dat is niet genoeg om
coke van te kopen, vandaar dat Derrick ook op andere manieren
aan geld moet komen.
De rechter-commissaris beval die dag de bewaring van Derrick. Een paar dagen later verlengde de raadkamer van de rechtbank de voorlopige hechtenis met dertig dagen. Omdat Derrick
wegens gebrek aan celruimte nog steeds op het politiebureau
verbleef, bepaalde de raadkamer tevens dat de voorlopige hechtenis zou worden geschorst indien hij niet voor 30 maart 1995 in
een huis van bewaring zou zijn ingesloten. Op die datum bleek
echter geen cel beschikbaar, zodat hij op vrije voeten werd gesteld.
Het bevel voorlopige hechtenis was gebaseerd op de vrees dat
Derrick, als hij vrij zou rondlopen, opnieuw strafbare feiten zou
plegen. Dat die vrees geenszins denkbeeldig was, blijkt uit de navolgende opsomming van zijn aanhoudingen in de daaraan
voorafgaande periode:
— op 10 december 1993 wegens diefstal van een bromfiets;

• De auteur is officier van justitie te Rotterdam.
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- op 28 januari 1994 wegens diefstal van vijf leren jassen vanaf
een winkelrek;
- op 26 maart 1994 wegens diefstal van cassettebandjes uit een
winkel;
- op 28 maart 1994 wegens een tweetal autolcraken;
- op 31 maart 1994 wegens diefstal van poloshirts uit een winlcel;
- op 4 april 1994 wegens een poging tot autolcraak;
- op 3 mei 1994 wegens diefstal van een fiets;
- op 21 juli 1994 wegens diefstal van een fiets;
- op 25 juli 1994 wegens poging tot diefstal van een fiets;
- op 27 juli 1994 wegens een autolcraalc;
- op 30 juli 1994 wegens diefstal van een fiets.
Deze zaken werden door de politie niet aan de officier van justitie
gemeld; in alle gevallen kwam Derrick na opgemaakt procesverbaal op vrije voeten.
Op 16 augustus 1994 werd hij aangehouden wegens inbraak in
een cafe. Een dag later verleende de rechter-commissaris een
bevel voorlopige hechtenis, dat door de raadkamer werd verlengd. Ook hier weer met een schorsing 'op termijd, met als
voorwaarde: plaatsing in een huis van bewaring.
Op 30 augustus 1994 verscheen Derrick voor de politierechter,
om terecht te staan voor bovenvermelde zaken. Ter zitting zei
verdachte: 'fic ben een beetje gek', waama de rechter de zaak terug verwees naar de rechter-commissaris voor het laten opmaken van een psychiatrisch rapport. Op 2 september 1994 was er
andermaal geen plaats in het huis van bewaring beschikbaar,
waarna Derrick weer op vrije voeten werd gesteld.
Hierna vatte hij de draad weer op:
- op 5 september 1994 stal hij een jas tilt een fietstas;
- op 30 september 1994 stal hij een bromfiets;
- op 24 oktober 1994 stal hij een fiets, die hij probeerde te verkopen aan een politieman in burger;
- op 10 november 1994 stal hij een fiets.
Op 22 november 1994 behandelde de politierechter opnieuw de
zaalc uit augustus. Derrick was niet aanwezig. De zaak werd aangehouden omdat het rapport van de psychiater niet was voltooid.
Op 3 januari 1995 beroofde Derrick een dronken man op straat
van diens portemonnee. Rechter-commissaris en raadlcamer bevalen de voorlopige hechtenis, maar ook toen bleek geen cel be-
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schikbaar, waarna hij op 20 januari 1995 weer in vrijheid werd
gesteld. Wel was het rapport over Derrick beschikbaar, waaruit
blijkt dat hij structuur en regelmaat van buitenaf nodig heeft. Die
heeft hij niet, ook al, aldus het rapport, omdat hij de nachten
doorbrengt in een tunneltje.
- Op 2 februari stal Derrick een mountain-bike vanuit een fietsenstalling op school. Bij zijn verhoor verklaarde hij: `Ik denk dat
het een leuke ervaring is geweest voor de mensen die alles hebben zien gebeuren. Ik hoop dat de eigenaar geleerd heeft dat hij
zijn fiets in het vervolg op slot moet zetten'.
- Op 14 februari 1995 stal hij een fiets door het slot daarvan te
forceren.
Hierna pleegde hij de hierboven beschreven straatroof. Zonder
twijfel is Derrick ook na zijn laatste heenzending doorgegaan met
het plegen van diefstallen en andere strafbare feiten om aan geld
voor zijn verdovende middelen te komen.
Al met at heeft Derrick zo in ruim een jaar tijd tenminste twintig misdrijven gepleegd, zonder dat de overheid hieraan een halt
heeft weten toe te roepen. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat Derrick daarnaast een aantal feiten heeft gepleegd waarvoor hij niet werd aangehouden.
Het feit dat Derrick niet werd gedetineerd heeft ook een negatief effect gehad op de duur van zijn strafzaak. Doordat hij niet
beschikbaar was voor psychiatrisch onderzoek, was de door de
politierechter noodzakelijk geachte rapportage niet op tijd gereed en moest de zaak andermaal - voor onbepaalde tijd - worden aangehouden. Bovendien vormde het bijeenbrengen van alle
dossiers een extra werkbelasting voor het parket.
De situatie in Rotterdam

In Rotterdam verblijven enige honderden mensen als Derrick R.
Zij hebben veel met hem gemeen: verslavingsproblematiek, psychische problemen, geen vaste woonplaats, marginale middelen
van bestaan. Evenals Derrick hebben zij vaalc een allochtone achtergrond en ook anderszins weinig bindingen met de stad. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de
overlast gevende criminaliteit. Door het gebrek aan detentiecapaciteit worden zij zelden in voorlopige hechtenis genomen,
omdat het Rotterdamse O.M. gedwongen is om deze aan te wen-
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den voor de mensen die verdacht worden van meer emstige delicten. Ook de hulpverlenende instanties slagen er niet in om bij
deze mensen een (blijvende) gedragsverandering tot stand te
brengen. De medicatie die de instellingen bieden, meestal in de
vorm van methadon, zorgt in zekere zin voor de basis van waaruit de verslaafden trachten aan meer aantrekkelijke verdovende
middelen te komen. Andere vormen van hulp, bij voorbeeld in de
vorm van een vrijwillige opname, dragen in de pralctijk slechts
marginaal bij aan de oplossing van de problematiek.
Dit beeld wordt door een recent WODC-onderzoek (R.P.B. Hesseling en U.G. Aron, Autokraak verminderd of verplaatst?, in
druk) bevestigd. Het onderzoek gaat nader in op het verschijnsel
autolcraak in het centrum van Rotterdam. Uit interviews met de
plegers van autokraalc komt naar voren dat zij gemiddeld per persoon 66 strafbare feiten op hun naam hebben staan. Ruim 80%
van hen heeft vier of meer soorten misdrilven gepleegd. In het
onderzoek worden zij daarom aangeduid als generalisten: zij plegen niet alleen autokralcen, maar ook winkeldiefstallen of inbraken. Van het vastzitten op het politiebureau gaat als zodanig
geen afschrildcende werking uit. Het frequent vastgehouden worden vormt veeleer een onderdeel van het bestaan van een criminele drugverslaafde. De meeste daders geven daarom in het onderzoek aan dat zij zullen doorgaan.
Inmiddels draagt de Rotterdamse samenleving de last van de
criminaliteit van dew dadergroep. Tegelijkertijd kan worden
vastgesteld dat deze niet alle inwoners van Rotterdam in gelijke
mate treft: vooral de winlceliers, de bewoners van de binnenstad
en van de oude wijken, de automobilisten en andere mensen die
hun voertuig in die gebieden moeten parkeren of stallen worden
het slachtoffer van de stelselmatige daders. Uit een recent opgemaakte inventarisatiel komt naar voren dat Rotterdam in vergelijking met het landelijke beeld een laag niveau van individuele
veiligheid en veiligheidsbeleving kent. Dit geldt met name voor
inbralcen in woningen en auto's en tasjesroof. Aileen in Amsterdam is de situatie op de laatste twee terreinen nog emstiger.

1 Interne rapportage in opdracht van de gemeente Rotterdam (niet gepubliceenR.
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Het geintegreerde veffigheidsbeleld
Sedert eind 1992 heeft de Rotterdamse overheid de onveiligheid
in de stad als bestuurlijke prioriteit aangemerkt. In het kader van
het zogenoemde gelintegreerde veiligheidsbeleid werken de verschillende gemeentelijke instanties samen met politie en O.M.
om de onveiligheid het hoofd te bieden. Een belangrijk instrument daarbij wordt gevormd door de wijlcveiligheidsplannen.
Binnen de deelgemeenten probeert men op het niveau van de
wijken (en soms zelfs straten) samenwerking tot stand te brengen tussen bewoners, beheersorganen, woningbouwirerenigingen, gemeentelijke diensten, politie en O.M.
Op basis van een analyse van de problemen probeert men oplossingen te realiseren om deze het hoofd te bieden. Die oplossingen kunnen varieren van het aanbrengen van inbraalcwerende
voorzieningen in de woningen tot het sluiten van overlast gevende drugspanden of het tegengaan van prostitutie buiten de
gedoogzone. Een gemeenschappelijk kenmerk van de plannen is
dat wordt getracht de (nog bestaande) sociale structuren nieuw
leven in te blazen. Daarnaast ligt het accent op maatregelen in de
preventieve sfeer: meer toezicht, een betere beveiliging van objecten.
Het geIntegreerde veiligheidsbeleid kent ook een aantal stedelijke aandachtsgebieden: drugs en de daarmee verbonden overlast, horeca en jeugd. Bij het drugsbeleid heeft tot nu toe het accent gelegen op de sluiting van Perron 0, een gedoogplaats voor
gebruikers in de buurt van het Centraal Station. Door gerichte
acties op het terrein van ontmoediging, verdunning en het bieden van alternatieve opvang is men erin geslaagd deze gedoogplaats definitief op te heffen. Wel manifesteert de drugsoverlast
zich thans elders in de stad.
Analyse wijst uit dat overlast gevende horeca een zelfstandige
oorzaak van onveiligheid vormt. In verband daarmee is het bestuurlijk instrumentarium aangepast en worden regelmatig gezamenlijke controles uitgevoerd waarbij de betrokken overheidsinstanties nauw samenwerken, ook bij het treffen van maatregelen ten opzichte van de inrichtingen waar onregelmatigheden zijn geconstateerd.
Bij de aanpak van de jeugdproblematiek probeert Rotterdam
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen.
Zo wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de
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Commissie-Van Montfrans over het tegengaan van criminaliteit
onder jeugdigen. Ook wordt gezocht naar altematieven voor detentie, die ertoe kunnen leiden dat de jongere wordt weerhouden
van het plegen van (nieuwe) strafbare feiten, zonder dat hij van
zijn omgeving wordt gelsoleerd.
Gebrek aan celruimie

Alle preventieve maatregelen ten spijt, blijven de stelselmatige
daders doorgaan met het plegen van strafbare feiten, zo blijkt uit
het hierboven aangehaalde WODC-onderzoelc En zij zijn daartoe
ook in de gelegenheid. In 1993 werden door het Rotterdamse parket ongeveer achthonderd verdachten heengezonden wegens
gebrek aan detentiecapaciteit In 1994 waxen dater jets meer dan
duizend en als deze trend zich doorzet, S dit aantal in 1995 uitkomen op twaalfhonderd.
In de pralctijk komt het erop neer dat een bevel voorlopige
hechtenis slechts in ongeveer de helft van de gevallen kan worden tenuitvoergelegd. Het aantal heenzendingen zou bovendien
nog groter zijn wanneer tegen mensen als Derrick consequent
een bevel voorlopige hechtenis zou worden gevorderd. Past men
immers de (nieuwe 2) wettelijke criteria toe op de strafbare feiten
die hij pleegde, dan zou hij ook in de hiervoor genoemde gevallen van fietsen- of bromfietsdiefstal voor de toepassing van voorlopige hechtenis in aanmerking zijn gekomen.
Inmiddels leidt deze situatie ertoe dat de (Rotterdamse) overheid niet in staat is voor het noodzakelijke sluitstulc voor het
geIntegreerde veiligheidsbeleid te zorgen. Daarmee wordt de geloofwaardigheid van de overheid in ernstige mate aangetast. Indien immers van de burgers wordt gevraagd het hunne bij te dragen aan het veilig houden van bun woonomgeving, dan mogen
zij van de overheid verlangen dat zij haar taken op het terrein van
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde naar behoren
vervult. Schiet de overheid in deze taalc tekort - en dat is bezien
vanuit het perspectief van de burger zeker het geval - dan wordt
een zware hypotheek gelegd op het beleid om de stedelijke omgeving veiliger te maken. En de negatieve gevolgen gaan verder
2 Met de op 1 epril 1995 in werking getreden wijziging van het wetboek van Strafvordering zijn de criteria your het toepassen van voodapige hechtenis with nog iets
verruimd, doardst nu ook recidive na een eerdere veroordeling voor een vermogensdeSet een grand voor de voorlopige hechtenis oplevert
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dan alleen het veiligheidsbeleid. Het vertrouwen van de burgers
ten aanzien van een van de kerntaken van de overheid — het
waarborgen van een zeker niveau van bescherming tegen inbreuken van buitenaf — wordt ondermijnd. In een aantal wijken in
Rotterdam wordt daarmee het klimaat geschapen waarin het
rechts-extremisme kan gedijen.
Het zijn vooral de stelselmatige daders die worden heengezonden, De strafbare feiten die zij plegen zijn over het algemeen
minder ernstig dan de andere zalcen waarmee het parket wordt
geconfronteerd: overvallen, seksuele delicten en de handel in
verdovende middelen. Al vele jaren hanteert het O.M. hiertoe het
heenzendbeleid. Dit werd in 1993 nog verder aangescherpt. Het
huidige beleid kent vijf categorieen feiten. De zwaarste categorie
omvat zaken met een strafeis van tenminste achttien maanden.
De middencategorieen betreffen zaken met een eis tussen de negen en achttien maanden en de overige zaken vallen onder de
lichtste categorie. In de praktijk komen alleen de zwaarste zaken
voor toepassing van de voorlopige hechtenis in aanmerlcing; de
overige worden wegens gebrek aan celruimte vrijwel altijd heengezonden.
De behoefte aan celruimte nader beschouwd
Wat in de voorgaande beschrijving opvalt is, dat de behoefte aan
detentiecapaciteit zich vooral manifesteert op het terrein van de
voorlopige hechtenis. Toch kan deze niet los worden gezien van
de totale beslag op de hoeveelheid beschikbare celruimte. De
laatste jaren is het aantal en de duur van de door de rechter opgelegde gevangenisstraffen sterk toegenomen. De groei van de
beschikbare celruimte heeft hiermee geen gelijke tred gehouden.
Het gevolg hiervan is dat veel afgestraften in de Huizen van Bewaring verblijven in afwachting van hun plaatsing in de gevangenis voor het uitzitten van het restant hun straf. Daarmee bezetten
zij plaatsen die in de eerste plaats bestemd .zijn voor het ondergaan van voorlopige hechtenis.
Het gebrek aan voorlopige hechteniscapaciteit springt meer in
het oog clan een gebrek aan detentiecaciteit voor afgestraften. In
de ogen van het publiek is een heenzending immers `erger' dan
het feit dat een afgestrafte langer moet wachten op het ondergaan van zijn vrijheidsstraf. Daarmee concentreert de publieke
discussie zich juist rond de voorlopige hechtenis-cellen.
•
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Er komt nog lets anders bij: ofschoon de voorlopige hechtenis
in de kern niet meer is dan een ordemaatregel, werkt deze in de
praktijk en in de beleving van verdachte en publiek uit als het
ondergaan van (een gedeelte van) de door de rechter op te leggen
straf. En, bij verdachten als Derrick geldt dat de voorlopige hechtenis in veel gev-allen het voornaamste deel van de uiteindelijke
straf vormt. De door het O.M. gehanteerde - en de door rechters
in grote lijnen gevoigde - richtlijnen voor stelselmatige daders
varieren tussen een week gevangenisstraf voor een wirtkeldiefstal
en drie maanden voor een woninginbraak. Ms de verdachte dus
binnen de wettelijke termijn van drie maanden ter zitting verschijnt, heeft hi] in veel gevalIen het grootste deel van zijn straf
erop zitten.
_
Dagvaarden in persoon

Inmiddels probeert het Rotterdamse O.M. om de beschikbare
middelen zo doeltreffend mogelijk aan te wenden, teneinde zoveel als mogelijk de nadelige gevolgen op te vangen die zijn verbonden aan het heenzenden van de stelselmatige daders. Het
belangrijkste middel dat daarbij wordt gehanteerd is het dagvaarden in persoon. Met een aantal politiebureaus in de regio is
een koppeling tot stand gebracht tussen de geautomatiseerde
systemen van politie en die van het parket. Ms tegen een verdachte proces-verbaal wordt opgemaakt, dan wordt dit elektronisch aan het parket verzonden. Daar worth het op juistheid en
volledigheid beoordeeld. Komt de zaalc voor vervolging in aanmerking, dan wordt een dagvaarding samengesteld, die tezamen
met de akte van utheiking, op het politiebureau wordt geprint.
De hulpofficier reikt vervolgens de dagvaarding aan de verdachte
in persoon uit en het proces-verbaal wordt tezamen met de dagvaarding en de alcte van betekening naar het packet verzonden.
Deze werkwijze heeft als voordeel dat de verdachte dadelijk
weet water met zijn zaak zal gebeuren en wanneer hi] voor de
rechter moet verschijnen. Doordat de dagvaarding in persoon is
uitgereikt, zal een nietigverklaring wegens onjuiste betekening
achterwege kunnen blijven. Daarnaast geldt dat het vonnis veertien dagen na de zitting voor tenuitvoerlegging vatbaar is, tenzij
de verdachte binnen die tijd hoger beroep aantekent.
In andere gevallen, waarin de dagvaarding niet in persoon
i maar overigens overeenkomstig de wettelijke voorschriften) is
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uitgereikt en de verdachte niet ter zitting verschijnt, wordt de
procedure ingewildcelder. Het door de rechter uitgesproken vonnis moet eerst apart aan de veroordeelde worden betekend en
eerst daarna begint de termijn voor hoger beroep te lopen. In de
praktijk kan daarmee geruime tijd heengaan. In dergelijke gevallen is het bovendien eerder regel dan uitzondering dat de verdachte appel aantekent zodra hij wordt aangehouden voor het
ondergaan van zijn straf. Zo bereikt hij uitstel - en in de praktijk
ook nog wel eens afstel - van de tenuitvoerlegging van zijn straf.
Ten slotte heeft deze wijze van het dagvaarden in persoon een
gunstige invloed op de duur van de behandeling van de zalcen.
Veel van de gebruikelijke tussenstappen worden immers overgeslagen. Toch voorkomt men ook met deze methode niet dat de
zaken zich ophopen als in het geval van Derrick R. Ofschoon het
parket zich de nodige inspanningen getroost om de zaken zoveel
mogelijk te completeren en tegen dezelfde zitting te dagvaarden,
ziet men in de praktijk niet zelden een aanhouding van de behandeling ter zitting, ofwel voor nadere rapportage door reclassering of psychiater, ofwel voor het bijvoegen van nog weer
nieuwe zaken.
Tussenbalans
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de stelselmatige daders in de Rotterdamse samenleving voor veel overlast zorgen.
.Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om hun gedrag te beInvloeden gering. In de praktijk heeft de hulpverlening onvoldoende
vat op hen; de feitelijke mogelijkheden om de stelselmatige daders in te sluiten zijn beperkt. En, ook al zou er voldoende celcapaciteit zijn, het toepassen van het dwangmiddel van de voorlopige hechtenis op deze dadergroep is in zekere zin oneigenlijk.
Weliswaar wordt het doel van de preventieve hechtenis, namelijk
het voorkomen van recidive, gediend, maar voor het overige
moet worden vastgesteld dat de mogelijkheden om een op deze
dadergroep aangepast regime te scheppen beperkt zijn. Artikel
26 bis Beginselenwet Gevangeniswezen bepaalt immers: 'De onveroordeelden worden aan geen andere beperkingen onderworpen dat voor het doel hunner opsluiting of in het belang der orde
volstrekt noodzalcelijk zijn.'
Evenmin kunnen zij worden gedwongen tot het verrichten van
arbeid (art. 32 lid 2 Beginselenwet jo art. 49 Gevangenismaat-
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regel). Omdat de vrijheidsstraf die hen wordt opgelegd veelal niet
veal langer is dan de tijd in de preventieve hechtenis doorgebracht, zal het strafrestant ook in het huis van bewaring worden
ondergaan. flit volgt uit art. 111 Gevangenismaatregel: 'Veroordeelden tot gevangenisstraf, wier werkelijke straftijd op de dag
waarop de veroordeling onherroepelijk is geworden, niet meer
dan drie maanden bedraagt, ondergaan hun straf als regel in een
huis van bewaring.'
Naar een nieuwe vorm van opvang?
Het is tegen deze achtergrond van gebrek aan celruimte en het
minder-geschikt zijn van het regime van de voorlopige hechtenis
dat in Rotterdam de behoefte is ontstaan aan een nieuwe vorm
van opvang. Deze zou moeten bestaan in een opvangmogelijkheid voor stelselmatige daders die hen er enerzijds van weerhoudt door te gaan met het plegen van strafbare feiten en hen
anderzijds de mogelijicheid biedt hun detentietijd op een zinvolle
wijze door te brengen. De opvang zou een eenvoudiger en soberder karakter kunnen dragen dan een regulier huis van bewaring,
omdat het slechts wordt gebruikt voor een bepaalde dadergroep.
Weliswaar moet er een gesloten regime bestaan, maar aan de
beveiliging worden minder hoge eisen gesteld dan aan een regulier huis van bewaring dat geschikt moet zijn voor de opvang van
in beginsel alle soorten gedetineerden en dus aan hoge eisen van
beveiliging moet voldoen. Bij deze nieuwe vorm van opvang zou
algehele gemeenschap als uitgangspunt voor het regime kunnen
gelden. Voor degenen die door hun gedrag of anderszins voor
groepsdetentie ongeschikt zijn zou een uitzondering kunnen
worden gemaakt.
Voor wat betreft de tijdsbesteding zou kunnen gelden dat zij
binnen of buiten de inrichting arbeid verrichten die de Rotterdamse samenleving ten goede komt, zoals onderhoudswerkzaamheden in het publieke domein. De bewalcing en het toezicht
zou (gedeeltelijk) verricht kunnen worden door toezichthouders
die worden aangesteld in het kader van het plan-Melkert.
In de praktijk zal een dergelijke vorm van opvang niet volkomen drugsvrij kunnen blijven, evenmin als zulks in veel van de
reguliere inrichtingen het geval is. De hulpverlening zou deze
feitelijke situatie tot uitgangspunt van haar handelen kunnen
nemen en binnen de opvanginrichting de nadruk leggen op
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praktische zaken zoals het verstrekken van schone naalden of het
toedienen van methadon. Uiteraard zou ook hulp beschikbaar
moeten zijn voor degenen die hun tijd in de inrichting when gebruiken om af te kicken. Voor de zwaar-verslaafden zou, afhankelijk van de besluitvorming op het niveau van de rijksoverheid,
ook overwogen kunnen worden om binnen de inrichting op medische indicatie heroine te verstrelcken.

De juridische basis
Zoals hiervoor werd uiteengezet, ontbreekt thans nog de wettelijke basis om de stelselmatige daders tegen wie een bevel tot
voorlopige hechtenis is gegeven te dwingen om deze elders dan
in een huis van bewaring te laten ondergaan. Dit betekent echter
niet dat de realisatie van de hiervoor omschreven opvang bij
voorbaat illusoir is. Aan de verdachte tegen wie een bevel tot preventieve hechtenis is gegeven kan namelijk de vraag worden
voorgelegd of hij bereid is deze te ondergaan in een inrichting
voor deze vorm van opvang. Stemt hij met dit aanbod in, dan zou
de voorlopige hechtenis kunnen worden geschorst onder de
voorwaarde dat de verdachte in deze inrichting zal verblijven en
dat hij zich zal gedragen naar de aanwijzingen hem te geven door
de leiding van deze inrichting (art. 80 Wetboek van Strafvordering).
Indien de verdachte zich niet aan deze voorwaarden houdt, of
indien blijkt van een ernstig gevaar voor vlucht, dan kan de
schorsing worden opgeheven en zal de verdachte de voorlopige
hechtenis alsnog in een regulier huis van bewaring moeten ondergaan (art. 84 Sv.). De tijd die hij in de inrichting heeft doorgebracht, wordt in dat geval niet in mindering gebracht op de duur
van de voorlopige hechtenis.
Bij de strafoplegging kan eveneens•voor een dergelijke modalitelt worden gekozen: de rechter kan de vrijheidsstraf voorwaardelijk opleggen en ook hier als bijzondere voorwaarde bepalen
dat de veroordeelde gedurende een zekere tijd zal verblijven in
de inrichting voor deze vorm van opvang. Als alle betrokkenen
meewerken — verdachte, diens raadsman, officier van justitie en
rechter — dan kan de verdachte zo vrijwel onmiddellijk na zijn
aanhouding door de politie beginnen aan het `ondergaan' van
zijn straf. Voorwaarde is wel dat de verdachte vrij snel na het feit
wordt berecht, dit om te voorkomen dat zijn verblijf in de
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opvanginrichting langer duurt dan de door de rechter op te leggen straf. Het verblijf in die inrichting komt immers voor de straf
in de plaats. Die snelheid kan worden bewerkstelligd door het
hanteren van de hiervoor omschreven procedure van het dagvaarden in persoon.
Het slagen van de hier omschreven werlcwijze hangt in belangrijke mate af van de instemming van de verdachte. Dat betekent
dat de inrichting voor hem aantreklcelijker moet zijn dan het verblijf op het politiebureau (voor ongeveer tien dagen) of in een
huis van bewaring. Het regime in de inrichting moet dus hierop
worden afgestemd. De praktijk zal moeten leren of de algehele
gemeenschap, het verblijf met lotgenoten, de lichte controle op
de aanwezigheid van verdovende middelen, het verrichten van
zinvolle arbeid en het praktisch gerichte hulpverleningsaanbod
voldoende aantrekkingslcracht hebben.
De andere essentiele voorwaarde is natuurlijk de beschikbaarheid van detentiecapaciteit voor diegenen die niet met de
schorsingsvoorwaarden instemmen of deze in een later stadium
overtreden. Ontbreekt deze, dan is een dergelijke opzet kansloos,
omdat het alternatief voor de opname in de inrichting in dat geval de invrijheidstelling wegens gebrek aan celruimte is.
Ten slotte moet de rechter kunnen instemmen met de voorgestelde oplossing. De ervaring met eerdere projecten voor verslaafde delinquenten heeft inmiddels wel geleerd dat de Rotterdamse rechters-commissarissen en strafrechters bereid zijn om
in voorkomende gevallen hun medewerking te verlenen aan het
ontwilckelen van zinvolle alternatieven voor detentie in een huis
van bewaring.
De opportuniteit van dit type opvang
Met de realisatie van de huidige nieuwbouw voor het gevangeniswezen zal de detentiecapaciteit in de nabije toekomst aanmerkelijk toenemen. Ook is de verwachting gerechtvaardigd dat
er in het komend jaar geld beschikbaar zal komen voor de bouw
van duizend cellen extra. De vraag rijst hoe zinvol het dan nog is
om te werken aan deze vorm van opvang. Men zou immers mogen verwachten dat mensen als Derrick R. binnenkort weer 'normaal' in een huis van bewaring kunnen worden ingesloten. Desondanlcs is er alle aanleiding am deze opvangrnogelijkheid te
realiseren. Daarvoor gelden een aantal redenen.
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Ten eerste zullen de kosten verbonden aan het realiseren en in
stand houden van een dergelijke voorziening lager uitvallen dan
die van een huis van bewaring. Aan de gebouwelijke voorzieningen worden uit een oogpunt van beveiliging immers minder
hoge eisen gesteld en omdat het regime voornamelijk gemeenschappelijk zal zijn, kunnen de voorzieningen ten behoeve van
de individuele gedetineerden beperkt blijven.
De personele kosten kunnen laag worden gehouden als gebruik kan worden gemaakt van de toezichthouders die in het kader van het plan-Melkert zullen worden aangesteld. De hulpverlening zou vanuit de bestaande instellingen kunnen worden
verzorgd, omdat het in beginsel om de doelgroep gaat die tot clan
toe vanuit de ambulante hulpverlening wordt bijgestaan. Dit betekent dat de kosten per detentieplaats lager kunnen uitvallen,
zodat meer geld overblijft voor het realiseren van detentiecapaciteit voor de zwaardere categorieen van gedetineerden.
Ten tweede biedt de opvang meer aanknopingspunten voor •
een zinvolle besteding van de detentietijd dan het verblijf in een
regulier huis van bewaring. Daar gelden imrners de beperkingen
verbonden aan de voorlopige hechtenis, terwijl het regime in de
andere situatie van stonde af aan gericht kan zijn op een zo passend mogelijke ten uitvoerlegging van de straf, bestaande in werk
ten behoeve van de Rotterdamse gemeenschap en individuele
hulpverlening.
Ten slotte zou een dergelijke voorziening binnen vrij korte termijn kunnen worden gerealiseerd omdat naar alle waarschijnlijkheid in Rotterdam gebruik kan worden gemaakt van bestaande,
met eenvoudige middelen geschikt te malcen, lokaties.
Slot

In het voorgaande is uiteengezet hoezeer Rotterdam behoefte
heeft aan een voorziening waar degenen die zich schuldig maken
aan het stelselmatig plegen van autokraken, winkeldiefstallen en
inbraken kunnen worden ondergebracht teneinde hen van het
plegen van nieuwe strafbare feiten te weerhouden. De thans bestaande voorzieningen in de vorm van het huis van bewaring lijkt
daarvoor niet in alle opzichten geschikt, ten eerste omdat het
regime aan de wettelijke beperkingen van de voorlopige hechtenis is onderworPen en ten tweede omdat het onvoldoende kan
worden afgestemd op de doelgroep. Het scheppen van deze op-
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yang geeft de mogelijkheid om deze nadelen te vermijden. Daarnaast !can daarmee een besparing van kosten en impliciet een
vergroting van de totale detentiecapaciteit worden bereikt. Een
en ander zou thans nog binnen het bestaande wettelijke kader,
op basis van vrijwilligheid kunnen worden gerealiseerd. In een
later stadium zou men ertoe kunnen overgaan om deze vorm van
opvang als gedifferentieerde detentie een wettelijke grondslag te
geven.
Het voorgaande is een weergave van de stand van de discussie
van dit moment. Aan de andere kant nemen de plannen steeds
concretere vormen aan. Ms Rijk en gemeente de handen ineen
slaan kan een en ander binnen korte tijd worden gerealiseerd en
kan een belangrijk deel van de overlast die veroorzaakt wordt
door de stelselmatige daders worden weggenomen. En dat is
waar de burgers van Rotterdam recht op hebben.
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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 By. 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. 6, 1995) is Prison capacity.
Law enforcement in order and to measure
A. Kors

The report of the Commission on reconsidering the instruments
for law enforcement (called the Commission-Korthals Altes;
after the former minister of Justice) consists of two parts. Part
one deals with criminal law enforcement and part two with
administrative and civil law enforcement. In this article only
part one is being considered. The principal conclusions are the
following. An adequate criminal law enforcement has a
preventive effect and will make criminality decrease. In Dutch
society a great shortage of law enforcement exists. The total of
27.000 (unconditional) prison sentences means nearly a
minimum. Possibilities for introducing alternatives for custodial
sentences are limited. The need for prison capacity is evident as
well as latent. Punishment by imprisonment is low in comparison to other European countries. Criminality in the Netherlands will not diminish at short notice. So more prisons will be
needed in the future. Nevertheless the need to substitute or
reduce prison sentences remains. In this respect some
alternatives are mentioned, such as community service for a
certain part of the prison sentence and electronic monitoring.
Cutting one's coat according to one's cloth; naive thoughts on
the problem of prison capacity
M.M. Kommer

There are two simple ways to solve the problem of prison
overcrowding. The first is to build as many cells as needed, the
second is to reduce the number of places needed to the
available capacity In this article, the structural factors underlying expansion and the possibilities for reduction are discussed.
The author first analyses the expansion in economic terms, and
reaches the conclusion that they constitute a driving force
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rather then a restraint. Not only is it, to an extent not yet
reached, cheaper to incarcerate people than to let them share in
our consumerist society, but for the 'contented class' it is also
the only way to keep their comfortable position. Alternatives to
imprisonment, like community service, intensive probation and
electronic monitoring can only provide a temporal relieve.
Besides, just like not taking into remand those who are ordered
to or early release, these measures find too little support in
society. The same probably goes for decriminalization and for
reducing sentence length, but especially the last measure seems
to be the best possible option. There is no evidence that long
prison sentences contribute to any other goal than retribution,
and that makes sentence length a moral issue, on which judges
- individually or collectively - can and should decide. If, when
doing so, they keep in mind that those whom they sentence are
human beings like all others, they may put an end to the ever
rising spiral of imprisonment.

Trends in detention; two centuries of prison statistics

S. van Buller and W.M.E.H. Beijers
Quantitative data about the Dutch prison population are
publicized yearly since 1837. These data indicate, among other
things, the number of prisoners present in the prison system.
Analysis shows two trends in the number of prisoners. The first
trend starts on a high level in ± 1840 and diminishes almost constantly until 1975. It is only broken by a few short-term
increases during periods of crisis. The amount of prisoners pro
100.000 inhabitants (aged 15-65 years) falls from more than 250
(1840) to 36 (1975). The second trend is retrograde, starts in
± 1975 and is at present still rising. In 1992 the number was
doubled (since 1975): 72. In the interpretation of the trends we
make a distinction between the mechanisms and the underlying
causes. Trends 1 and 2 were enabled by the mechanism
shortening resp. lengthening of duration of imprisonment
Trend 1 was greatly stimulated by the development of alternatives of imprisonment: fines, conditionality of penal measures.
The underlying causes of the first trend are complex and hard to
determine. A modern welfare state disposes of many non-penal
methods of intervention that were absent in a 19th century
society. The development of alternatives for imprisonment
continued since 1975. But the effects are thrown in the shade by
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new developments. The number of long-term imprisonment
tripled as a consequence of rising crime rates and more punitive
attitudes of the people and the courts.
Detention capacity problems and alternatives; new possibilities for community service
J. P Balkema
The Dutch prison system has to cope with a severe detention
capacity problem. In this article the author looks into the
question of whether alternative sanctions - independent
sanctions instead of detentions as well as variants of detention can contribute to solving this problem. The author sees the best
possibilities in looking for connections with the successful
sanction of community service. New uses of this sanction are
looked into.
Reception centres instead of prisons
R.A.F: Gerding

The city of Rotterdam faces the consequences of the lack of
possibilities to detain drug addicts who frequently commit
crimes. The article describes the case of a drug addict who,
within a period of a little more than a year, is responsible for at
least twenty crimes. Appropriate detention would have
prevented him from committing them but due to the lack of
detention capacity he has kept his freedom. And, as there are
many drug addicts who keep their freedom for this reason, the
crime-rate in the area is high. Meanwhile, the community of
Rotterdam is trying to bring down the amount of crimes
through the so called integral safety policy. Within the framework of this policy local authorities and citizens are
co-operating in order to make the city safer and the inhabitants
less vulnerable to crime. But the local government faces loss of
credibility because it cannot carry out its basic task: the
protection of its citizens against crimes committed by drug
addicts. The building and reservation of traditional prison-cells
may turn out not to be the right answer to this problem. The
costs are too high and the time the criminals have to serve can
be used in a more effective way. The solution might be found in
the creation of special institutions in which the criminal drug
addicts would be detained as a group. During the daytime they
would work under guard and there would be little control on the
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possession of drugs. The judge may send the suspect to this
institution, provided the suspect agrees to it. If the suspect does
not agree or if he commits new crimes, he would have to go to
prison. The special institutions can be created within a few
months, depending on the availability of suitable locations. If
the use of the special institutions turns out to be effective, one
might decide to give them a legal basis.
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Moraal in zaken of een zakelijke 'florae!?
Een reactie op het integriteitsonderzoek van Rozekrans
dr. GA.A.J. van den Hemel
In het nummer Moraal in zaken (JV4,
1995) is terecht ruimte gemaakt voor
de accountancy. Als onafhankelijke
controleurs in zaken lijken
accountants op de ideale plek te
zitten om een goed beeld van de
modale ondernemingsethiek in ons
land te geven en met hun
goedkeuringsrecht kunnen zij daar
zelfs enige sturende invloed op
uitoefenen. lk druk me voorzichtig
uit want het recente proefschrift van
J.A. Emanuels laat zien dat men zich
van die onafhankelijkheid van de
accountant geen al te romantische
voorstelling moet maken (Emanuels,
1995).
Emanuels, zelf RA, had vijftig
collega's geconfronteerd met acht
gevallen waarin dilemma's verwerkt
zaten. Bij voorbeeld: de directeur van
een drukkerij vertelt zijn accountant
dat het voormalig bedrijfsterrein
mogelijk emstig vervuild is. Een
intern onderzoek loopt nog, daarom
vraagt de directeur niets te melden
aan de Gemeente die intussen al
wel een basisschool had gebouwd
op het voormalige bedrijfsterrein.
Wat zou U doen als U jaarlijks twee
ton declareert bij deze drukkerij?
Drie kwart (72%) voldoet aan de
wens van de directie; er is immers
op het moment van controle nog
niets bewezen.
Een ander voorbeeld leen dat een
derde van de accountants een
trouwe klant laten vallen als zij bij
een concurrent van die klant vier
keer zoveel kunnen verdienen voor
eenzelfde soon controle. De trouwe

klant betaalt fl. 40.000,-; de
concurrent wil fl. 160.000,- betalen.
Twee op de drie accountants keurt
ongespecificeerde rekeningen van
een stichting goed, als blijkt dat niet
goedkeuren nare politieke gevolgen
kan hebben voor deze kleine
(fl. 12.000,-) klant. In een andere
casus stuit de accountant indirect
(via een van de vier interne
accountants) op een zwartgeldcircuit bij een gerenommeerde
firma met een hoge'declaratiewaarde'. Dit circuit komt pas boven
water op de dag dat de goedkeuring
afgegeven moet worden. Drie kwart
weigert, maar een kwart zwicht en
ziet de fraude door de vingers, onder
het motto dat het bewijs nog niet
duidelijk was en dat men het zelf
niet had gezien.
Hoewel de regels voor de
meldingsplicht van accountants
intussen zijn aangescherpt, blijft dit
proefschrift informatief over wat men
zich voor moet stellen bij de
onpartijdigheid van accountantscontrole.
lk moest aan dit onderzoek van
Emanuels denken toen ik in Justitfele
verkenningen (nr. 4) het artikel
'Integriteitsonderzoek' las van
R. Rozekrans. Hij is lid van het tien
man sterke forensic accounting desk
van KPMG te Amstelveen. In zijn
artikel licht hij toe wat dit
integriteitsonderzoek inhoudt: 'het
heeft in de kern als doel vast te
stellen of de (potentiele) zakenpartner integer is. Met andere
woorden is de partner te vertrouwen

* De auteur is als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep strafrecht van de
Rijksuniversiteit Limburg.
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of heeft men te maken met een
onethische, eventueel criminele
partner? (p. 911 Op zich eon nobel
produkt in een tijd waarin iedereen
spreekt over fraude, corruptie,
machtsbederf en waarin bedri)ven
volop bezig zijn bedrufscodes en
andere vormen van zelfregulering in
te voeren.
Maar zoals te verwachten is het ook
een duur produkt dat slechts zinvol
lijkt als het gaat om echt grate
projecten. Dit produkt iicht zich op
de grate ondememingen en de
overheid. Als die grate opdrachten
uit- of aanbesteden kan het nuttig
zijn dat doze relaties vooraf
gescreend warden via zo'n
onderzoek. Rozekrans noemt drie
mogelijke doelstellingen: vaststellen
of er sprake is van criminele
activiteiten binnen de te onderzoeken organisatie; nagaan of de te
onderzoeken organisatie gefinancierd is met geld uit criminele bran:
en vaststellen of de organisatie
tracht haar relaties op ongeoorloofde wijze te beInvloeden (au
voorbeeld overdreven relatiegeschenken).
De eerste twee doelen zou men
specifiek criminal audit kunnen
noemen, de derde is volgens hem
meer een algemeen integriteitsondeaoek. In de praklijk kan zo'n
ondeaoek slechts als het bedrijf
ermee in stemt. Uiteraard zal die
toestemming maar gegeven worden
els de directie meent niets te
verbergen te hebben. Terecht merkt
Rozenkrans dan oak op dat van de
aankondiging alleen al een
preventieve werking uitgaat Of dit in
de praktijk oak betekent dat men
wel eens dreigt met win onderzoek.
maar het in werkelijkheid achterwege laat, vertelt de schrijver niet.
Wat men vervolgens gaat doen zit
erg dicht tegen de contract audits
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aan, die vooral bij open calculafies
bedongen warden. Dan controleert ,
de accountant namens de afnemer
of de rekeningen eerlijk zijn en
kloppen; de strategische informafie
van het bedrijf blijft bescherrnd en
er is toch controle op geldstromen,
financiers en bedrhisprocessen.
Zolang het gaat om geld en
processen zit de accountant op
vertrouwd terrein. Maar hoe zit het
met die derde poot van het
integriteitsonderzoek? Over de
controle op de integriteit van
personen is Rozekrans vaag.
Toegang tot justitiele gegevens WIN
in de praktijk niet nodig. Maar hoe
hij dan wel te weten komt of iemand
'criminele betrokkenheid' heeft zegt
hij niet Hi) merkt slechts op dat als
die betrokkenheid or is 'dat een
duidelijke signaal functie heeff...
Over eufemismen gesproken.
Ook over de normen waaraan
getoetst wordt is hi) vaag. 'Zo
gelden or binnen de overheid andere
normen voor het accepteren van
relatiegeschenken dan in (bepaalde
delen van) het bedrijfsleven' (p. 97).
Ook de interpretatie van de termen
'criminele activiteiten' en 'criminele
eigenae hangen mede af van de
opdrachtgever. lk snap, na lezing
van Emanuels boek, wel wat
Rozekrans bedoelt, maar kan men
dat onderzoek dan nog wel
integriteitsondeaoek blijven noemen?
Opmerkehjk zijn oak de voorbeelden
die Rozekrans geeft Waar hi) de
doelstellingen toelicht gaat het over
groat kwaad, en spreekt hi) van
criminele activiteiten, aiminele
bronnen, cdmineel geld en
georganiseerde misdaad die wil
infiltreren In de bovenwereld. Maar
geeft hi) een uitgewerkt praktijkvoorbeeld, dan goat het slechts over
een verkoopafdeling die een te luxe
werkbezoek en luxe diners had
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uitgedeeld aan ambtenaren, waar de
eigen directie niets vanaf wist. Oat
had de accountant via zijn
integriteitsonderzoek boven water
gekregen. 'De leverancier is voor
langere tijd uitgesloten van
opdrachten voor deze overheidsinstantie', want dit voorbeeld betrof
een overheidsdienst die hen had
ingehuurd om een toeleveringsbedrijf door te lichten op integriteit.
Elders in de tekst noemt hij verder
nog twee keer als voorbeeld:
relatiegeschenken. Zijn dat de
feitelijke targets van deze forensic
desk? Dit overtuigt weinig, staat in
wezen haaks op de eerder
geformuleerde pretenties en doet
vragen rijzen over de eigen
integriteit. In hoeverre gaat het hier
niet vooral om een verkooppraatje
voor een bepaald nieuw produkt van
KPMG?
Met name de criminalistische
pretenties lijken overdreven. Oat was
al zo toen in 1993 de KPMG als
eerste in ons land begon met een
forensic accounting desk en met veel
publicitair geweld twee CRI
accountants had uitgekocht. Men
suggereerde een extra hulp te zijn
van politie en justitie, maar dat was
overdreven. Met name Justitie als
opdrachtgever is tot dusverre vrijwel
weg gebleven wat niet zo vreemd is
als men weet dat het gaat om
oud-medewerkers en als men de
kosten/baten verhouding van dit
nieuwe produkt beschouwt.
Enkele andere grote kantoren
hebben anti-fraude units, maar
vermijden juist overspannen
verwachtingen in crime-control sfeer.
Dit zijn units die klanten of vennoten
in de regio's willen helpen als ze op
fraude stuiten. lets wat de modale
accountant slechts eens in de drie
vijf jaar tegenkomt (Nierop, 1994).
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Rozekrans spreekt niet over de
relatie tussen opdrachtgever en
forensisch accountant, anders dan
dat hij zegt dat dat een grote en
belangrijke opdrachtgever moet zijn,
en dat die de normen mag bepalen
waaraan getoetst gaat worden.
Waarom is hij zo onkritisch ten
aanzien van die opdrachtgever,
terwijI het juist gaat om zo'n kritisch
instrument? Ook het grootbedrijf en
de overheid kunnen verborgen
agenda's hanteren bij zo'n ingrijpend
middel als het integriteitsonderzoek,
want zoals hij het beschrijft kan het
wel heel ver gaan: personen, geld,
bedrijfsprocessen en de omgeving
van het bedrijf (financiers,
toeleveranciers, transporteurs)
worden doorgelicht Met name het
feit dat het in de precontractuele
fase plaatsvindt, roept volgens mij
ook nogal wat deontologische
problemen op, waar - wat mij betreft
- de NIVRA eens stevig haar tanden
in mag zetten.
Als ik zie hoe moeizaam deze
beroepsgroep (vergeleken met de
banken en de notarissen)
gereageerd heeft op de eis van de
overheid tot een schemer
anti-fraude beleid (De Greef, 1995),
dan mag men mij niet kwalijk
nemen dat ik dit nieuwe forensische
produkt met enig argwaan bekijk
(zie ook Vnj Nederland, 16 oktober
1993).
Rozekrans eindigt zijn verhaal met
de opmerking dat gewone
accountants dit specialistische werk
niet aankunnen. Oat zal de
beroepsgroep hem niet in dank
afnemen, zeker niet waar de auteur
zelf laat zien hoe in de praktijk dit
onderzoek dicht tegen de contract
audit aanzit
Het integriteitsonderzoek kreeg een
impuls toen de gemeente Amsterdam bekend maakte alle aannemers
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die bij de aanleg van de NoordZuidlijn warden ingeschakeld, te
zullen screnen op eventuele
criminele connecties. Maar het echt
screnen van personen kan de
overheid voor als nog beter dan
deze accountants, al kunnen zij er
natuurlijk wel bij helpen. Rozenkrans
betoog is een interessant verhaal
over een nieuw produkt maar wat
eenzijdig overbelicht. lets meer
bescheidenheid en cog voor de
risico's en de eigen beperkingen zou
passen.
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Themanummers Justitiele
verkenningen
Regelmatig worden, bij voorbeeld
ten behoeve van het onderwijs, grate
aantallen exemplaren van Jusfitiele
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 warden
opgenomen. Oak personen die een
bijdrage willen leveren aan een van
de aangekondigde nummers warden
verzocht contact op te nemen met
de redactie.
JV7, september Ondetzoeknummer
JV8, oktober/november Gedogen
JV9, december. Amenka
Congressen
IVde EUSARF-Congres
De European Scientific association
for Residential and Foster Care for
Children and Adolescents
organiseert een congres met als
thema: Pedagogische thuishulp in
problematische opvoedingssituaties.
Pedagogische thuishulp is een van
de nieuwste ontwikkelingen binnen
de jeugdhulpverlening aan kinderen
en jongeren met psycho-sociale
problemen en hun gezin. De laatste
jaren werd een grate waaier van
vormen en methoden van
thuisbegeleiding gecreeerd. Op het
congres zullen verschillende
principes en methoden van
thuisbegeleiding warden voorgesteld. Wij hopen dat practici uit de
verschillende landen in workshops
en postersessies hun methodiek zo
concreet mogelijk zullen presenteren
en illustreren. Oak zal aandacht
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worden besteed aan recent
wetenschappelijk onderzoek met
betrekking tot proces- en
effectevaluatie van deze
hulpverleningsvorm. Er zal oak
warden nagegaan in welke mate
enerzijds de methodieken van
pedagogische thuishulp kunnen
warden bevrucht vanuit het
gezinsgericht werken in het kader
van de residentiele zorg en de
pleegzorg en hoe anderzijds dit
gezinsgericht werken geinspireerd
kan warden vanuit de thuisbegeleiding.
Datum: 6-9 september 1995
Plaats: Leuven, Belgie
lnlichtingen: 4e Europees EUSARFcongres Kind en Gezin, mevr..
N. Castelo, Hallepoort 27, B-1060
Brussel, tel.: 32.2.533.14.95 en fax:
32.2.534.13.82.
Drugsbeleid, een spanningsvol
samenspel
Is er eigenlijk wel een consistent
overheidsbeleid mogelijk waardoor
verslaafden en de samenleving zijn
geholpen? De Erasmus Universiteit
Rotterdam heeft hiernaar een uniek
onderzoek verricht in opdracht van
de Stichting De Hoop. In het
onderzoek naar de spanning tussen
belangen en visies van hulpverleners, politie, justitie en de politiek
komt boven tafel am welke keuzes
het wericelijk draait welke mythen er
random het drugsbeleid bestaan,
maar oak welke ruimte er is voor
drugsbeleid en wie hierbij een rol
kunnen spelen. Op dit symposium
zal dit onderzoek als basis dienen.
Het symposium wil handrijkingen
geven voor de toekomst van het
drugsbeleid en is interessant voor
hulpverleners, lokale en landelijke
bestuurders, justitie, politie en
andere betrokkenen en belangstellenden. Er zal een discussie
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plaatsvinden over de resultaten van
het onderzoek met een panel
bestaande utt: dhr. mr . ing.
W.GJ.M van der Camp (tweede
kamedid COA), drs. M. Rabbae
(tweede kamedid Gwen Links),
dhr. B. Minjon
Amsterdam), dhr. Stortebeker
(algemeen directeur Stichting De
Hoop), mr. L.A.MJ. de Wit
(hoofdofficier van Justifie te
Rotterdam), dhr. H.C. Kleemans
(burgemeester van Kampen).
Bijdragen van mw. mr. W. Sorgdrager (minister van Justitie), dhr. mr.
A.D.J. Keizer (hoofd hoofafdeling
Alcohol-. Drugs- en Tabaksbeleid
van het ministerie van VWS) over de
toekomst van het drugsbeleid en
een bijdrage van dhr. V. Mucdoli
(hoofd van Europa's grootste
afkickcentrum). Keuzeprogramma's
over verschillende aspecten van
verslaving en drugsbeleid: Principe
en praktijk van justitieel drugsbeleid;
Maturing out; De effecten van
gebruik van softdrugs; drugsbeleid
in de toekomt, een spelsimulatie.
Datum: B september 1995,
10.00u.-16.00u.
Pleats: De Doelen, Rotterdam
Infichtingen: Sfichting De Hoop, dhr.
I Stortebeker. tel.: 078-142989.
&hand&len van seksuele delinquenten
Op deze vierde International
conference on treatment of sex
offenders bestaat de mogelijkheid
om theorieffit, methoden en
empidsche onderzoeltsresultaten
met betreklting tot behandelingen
van seksuele delinquenten te
vergehjken. Hoewel de conferentie
zich zal bezighouden met elle
aspecten van beoordeling,
behandeling en preventie van
seksuele delicten, zal de nadruk
liggen op misdrftven als verkrach-

84

fing, seksueel geweld, ontucht met
minderjarigen, incest en seksueel
misbruik tegen kinderen buiten het
gezin. Wettehjke systemen in de
wereld verschillen, hetgeen ons
noodzaakt om onze conceptuele
kaders van preventie- en
behandelingsprogramma's tegen de
achtergrond van historische en
heersende wettelijke en sociale
contexten te bezien. Gedisussieerd
sal bij voorbeeld worden over
controversiele onderwerpen zoals
seksuele handelingen met jeugdigen
(leeftijdsgrens/wijwilligheid) in
seksuele relafies en de machtsverhoudingen tussen mannen, vrouwen
en kinderen. Het strafrecht
reflecteert deze machtsstructuren en
criminaliseert en decriminaliseert
bepaald seksueel gedrag. Bepaalde
gezichtspunten bhjven nogal
controversieel. Is behandeling een
alternatief voor bestraffing of maakt
het onderdeel uit van de straf? Hoe
definieren wij kinderpomografie en
kinderprostitutie? Er bestaat echter
een intemationale consensus dat
seksueel geweld een sociaal
probleem is en dat slachtoffers van
seksueel geweld, met name
kinderen, kwetsbaar zijn voor wat
betreft de psychologische
consequenties. Daarom zijn
preventieprogramma's met als doel
het seksueel geweld terug te
brengen, van essentieel belang.
Datum: 18, 19.20 september 1995
Pleats Vrije UnWersiteit Amsterdam,
Amsterdam
Informatie:Vrije Universiteit
Amsterdam, Vakgroep Endocrinologie, Jos Megens, 020-4440542.
Delde nationaal congres drug beleid
2000
Hoofdthema van het congres is het
Drugplan. Centraal staat daarbij de
vraag: veiligheids- en medische-
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sociale benadering: complementair
of tegengesteld? De belangrijkste
thematieken zijn: harm reduction en
maatschappelijke rentegratie,
straathoekwerk, recreatief
druggebruik drugtoerisme, rijden
onder invloed van medicatie en
illegale drugs, registratie en
monitoring, drughulpverlening
tijdens detentie.
Datum: 19-20 oktober 1995
Plaats: Flanders Expo, Gent, Belgie
Informatie: G. Vermeulen en L. van
Daele, Universiteit van Gent,
Vakgroep strafrecht en criminologie,
onderzoeksgroep drugbeleid,
Universiteitsstraat 4, 8-9000 Gent,
telefoon 09/264.69.43 - 09/264.69.47,
fax 09/264.69.88.
Indicafies, effecten en knelpunten
rond sociale vaardigheidstrainingen
gericht op kinderen tussen de 4 en
12 fear
Problemen rond het sociaal
functioneren komen steeds vaker en
op steeds jongere leeftijd voor. Een
mogelijke oorzaak is het niet
aangeleerd hebben van sociale
vaardigheden op jeugdige leeftijd. In
Nederland is een aantal trainingen
en lesprogramma's in gebruik om
kinderen deze sociale vaardigheden
te leren. Het congres is bedoeld om
klinisch-, ontwikkelings- en
schoolpsychologen, psychotherapeuten en kinderpsychiaters, goecrte
informeren over deze trainingen. Het
ochtendprogramma zal bestaan uit
theoretische inleidingen; 's middags
zal in vier parallelsessies praktijkgerichte informatie worden uitgewisseld.
Datum: vrijdag 17 november 1995
Pleats: Universiteit van Amsterdam,
Faculteit der Psychologie, Roeterstraat 15
Informatie: mw. drs. B. van Beek,
secretaris congrescommissie,
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NIP-bureau, Postbus 9921, 1006 AP
Amsterdam, 020-6109596.
Injfde Forum voor Alcohol en Drugs
Onderzoek
De bijeenkomst biedt aan de nu
over veel instellingen verspreide
onderzoekers de mogelijkheid am
met collega's en genteresseerde
beleidsfunctionarissen van
gedachten te wisselen. De bedoeling
is daarmee een bijdrage te leveren
aan de kwaliteit en de continufteit
van onderzoek op dit gebied en de
verspreiding van de resultaten te
bevorderen. Ter gelegenheid van het
lustrum is er 's ochtends een
speciaal programma rond het thema
bverlasf. Een speciale gastspreker
zal een keynote lezing verzorgen.
Verder zullen ook buitenlandse
sprekers dit onderwerp uitwerken. In
de middag is er ruimte voor alle
thema's en onderzoek in alle fasen
van uitvoering. In maximaal vijf
parallelle sessies kunnen sprekers
een voordracht houden van 20
minuten gevolgd door 10 minuten
discussie. Bela ngstellenden worden
uitgenodigd uiterlijk 4 september
1995 een samenvatting (max. 250
woorden) in te dienen. Geaccepteerde abstracts zullen, voorafgaand
aan het congres, worden gepubliceerd in een speciaal nummer van
TADP, dat aan alle deelnemers wordt
toegestuurd. Een selectie van papers
uit de ochtend- en middagsessies
zal na afloop als artikel in het TADP
gepubliceerd worden, De samenvatting moet gestuurd worden naar
NIAD, Afd. Onderzoek Pb. 725, 3500
AS Utrecht.
Datum: 22 november 1995
Plaats: Congrescentrum De
Eenhoorn, Amersfoort
Inlichtingen: mw. dr. I. Spruit (NIAD):
030-341300; drs. A.F.W. Kok (TADP):
070-3407151; dr. RA Knibbe
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(Ftijksuniversiteit Limburg, medische
sociologie): 043-882289:

The first world conference on new
trends in criminal investigation and
evidence
Deze conferentie wordt georganiseerd door het International network

for research on the law of evidence
and procedure. De conferentie wordt
ondersteund door de Koninklfike
Nededandse Academie voor Kunst
en Wetenschappen. De conferenfie
is van internationaal belong voor
onderzoekers en praktijkmensen op
het gebied van recht en bewijs. Het
doel van de conferentie is het
samenbrengen van wetenschappers
uit verschillende landen en
disciplines: rechters, beleidsmakers,
officieren van justitie, advocaten en
forensische experts. De conferentie
zal hen in staat stellen kennis over
te brengen en ervaringen uit te
wisselen. Onder de wetenschappelijke activiteiten vallen tijdens de
conferentie: plenaire sessies,
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workshops, poster sessies,
presentaties/demonstraties. Enkele
onderwerpen die op de conferentie
aan de orde zullen komen zijn:
theoriefin met betrekking tot
bewijsvoering; mensenrechten en
bewijsrecht; bewijs in verkrachtingszaken; bewijs van selcsueel misbruik
van kinderen; bewijs op grond van
DNA; bedreigde getuigen en
anonieme getuigen; forensische
accountancy: intemationale
verdragen met betrekking tot
politiele samenwerking; grensoverschrijdende misdaad en
onderzoek; Europol en gegevensuitwisseling, enzovoorL De
spreektaal tijdens de conferentie is
Engels. Samenvattingen van papers
kunnen tot 1 september 1995
worden aangeleverd.
Datum: 1 december - 5 december
1995
Pleats: Nederiands Congrescentrum
en Vredespaleis, Den Haag
Inlichtingen: Eurocongres, Pb. 74713,
1070 BS Amsterdam, 020-6793411.

Literatuuroverzicht

Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologic
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en
-delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit
Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze
rubriek zijn samengevat, kunnen
bij de documentatie-afdeling van
het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van
Justitie tegen betaling kopiedn
worden aangevraagd. INij
attenderen u erop dat volgens
art. 16b, lid 1 van de Auteurswet
1912, de kopiedn uitsluitend
mogen dienen tot eigen oefening,
studie of gebruik. Door de
documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen,
rapporten en jaarverslagen met
betrekking tot bovengenoemde
gebieden toegankelijk gemaakt
De documenten die vanaf 1987
zijn verschenen, worden
automatisch ingevoerd. Op
aanvraag kunnen literatuurlijsten
m.b.t specifieke onderwerpen
worden toegestuurd. Boeken en
rapporten kunnen te leen worden
gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en
toegezonden worden. In beide
gevallen kan men zich wenden
tot de afdeling documentatie van
het WODC, Postbus 20301, 2500
EH 's-Gravenhage, tel.: 070-370
65 53 (CJ. van Netburg, P.H.T.
Secherling, drs. A. Baars-Schuyt).
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Algemeen
1
Kloosterman, R.

De zaak Spangen
Psychologie en maatschappij, 19e
jrg., nr. 1, 1995, pp. 55-61
In een recent themanummer van
P&M is de verloederde wijk Spangen
belicht. Was Spangen vroeger een
nette wijk voor de arbeiderselite en
de ambtenaren, inmiddels heeft deze
wijk te maken met werkloosheid,
criminaliteit, drugsoverlast en
burenruzies. Spangen is binnen
Rotterdam de ernstigste achterstandswijk. Dit komt deels omdat de
stadsvernieuwing hier pas relatief
laat is gestart. Als wij bedenken dat
de centrale wijken van Rotterdam in
vergelijking met die in andere grote
steden gekenmerkt zijn door een
relatief sociaal-economische
achterstand, kan gerust worden
gesteld dat Spangen een van de
allerslechtste wijken van Nederland
is. De vraag is echter of de situatie
hier vergelijkbaar is met die in
Amerikaanse ghetto's. Dit is volgens
de auteur niet het geval. Weliswaar
is er evenals in Amerikaanse
ghetto's een relatief lage levensstandaard en relatief veel werkloosheid,
maar er is geen complete orientatie
op een crimineel geinspireerde,
ondergrondse economie. Evenmin
ontbreekt etnische homogeniteit Er
is geen isolatie van de rest van de
stad en ook hebben reguliere
instituties zoals winkels, kerken en
verenigingen zich niet uit de wijk
teruggetrokken. In Amerikaanse
ghetto's is dit allemaal wel het geval.
De belangrijkste reden dat er nog
hoop is voor Spangen, is gelegen in
het overheidsbeleid met betrekking
tot de huisvesting. Objectsubsidies
voor woningverbetering en
individuele huursubsidies voor
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minder draagkrachtige inwoners zijn
daarvan essentiOle onderdelen.
Met literatuuropgave.
2
Ladecos, A.
Measuring stress in security students
Acta criminologic% 7e jrg., nr. 1,
1994, pp. 106-114
In dit artikel wordt nagegaan welke
invloed stress heeft op de
leerprestaties, de tevredenheid met
het werk en het psychische welzijn
van een groep van 75 manlijke
studenten aan een managementUit de analyses
cursus
blijkt dat gevoelens van frustratie an
passiviteit meer voorkwamen onder
studenten die de cursus niet hebben
afgemaakt. Degenen die weinig
bevrediging ontleenden aan hun
werk hadden meer last van
gevoelens van onzekerheid,
verveling, tijdvedies, inferioriteit en
passiviteit. Wat betreft de oorzaken
van stress bleek dat van degenen
die de opleiding niet voltooiden een
grater aantal studenten niet de
volledige verantwoordelijkheid
droegen voor het wed( dat ze deden;
hun talenten werden niet volledig
gebruikt en ze kregen betrekkelijk
weinig erkenning voor hun
inspanningen. Van degenen met een
lage werksatisfactie refereerden er
meer aan het niet krijgen van
voldoende opleiding, het niet dragen
van volledige verantwoordelijkheid,
het niet genieten van voldoende
achting en het niet gebruiken van
hun talenten. Wat betreft psychisch
welbevinden, bleek dat zij die de
opleiding niet afmaakten, vaker last
hadden van hoofdpijn, woede,
overspannenheid en onderdrukte
gevoelens. Dit gold oak voor de
groep met een geringe werksatisfactie.
Met literatuuropgave.
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3
Muller, U., P. Menus
Der Korruption auf der Spur;
Korruption in der bffentlichen
Verwaltung und Rnanzkontrolle
Kriminalistik 49e jrg., nr. 2,1995, pp.
103-106
Als men geloof hecht aan globale
schattingen die slechts het
beroemde topje van de ijsberg
zouden zijn dan zou de staatshuishouding jaarlijks een schade van
meer dan ben miljard DM lijden als
gevolg van corruptie. In Kriminalistik
1993, pp. 509 e.v. heeft de president
van de Hessische rekenkamer een
'typologie van de corrupbe gegeven.
Deze beschrijving van de fenomenen
naar de diverse domeinen heeft
geleid tot de ontwikkeling van een
proefraster, dat bij een vermoeden
van corruptie het opsporen van
nieuwe gevallen mogelijk maakt
mans worden de bevindingen van
de rekenkamer met dit raster, dat
ontstaan is in samenwerking met
justitie, op het gebied van de
financiOle controle en het beteugelen van de corruptie bij de overheid
beschreven.
4
Nibe, M.
Summary of the Japan Federation of
Bar Associations' report on the
application and practice in Japan of
the international covenant on civil and
political rights
Social justice, 21e jrg., nr. 2,1994,
pp. 237-249
Een van de belangrijkste doelstellingen van de JFBA is de bescherming
van mensenrechten. In 1994
publiceerde de organisatie haar
rapport over de stand van zaken in
Japan met betrekking tot burgedijke
en politieke rechten. Het rapport
bestaat uit drie delen. Het eerste
deel behandelt de realiteit van het
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strafrechtelijk proces. Internationale
maatstaven m.b.t enkele aspecten
hiervan worden geschonden, zo
meldt het rapport. De praktijken in
de 'daiyo-kangoku' - een altematieve gevangenis - leiden tot
marteling en onjuiste vonnissen. De
medische behandeling in het
voorarrest is slecht Ook wat het
tweede deel betreft (de rechten van
vreemdelingen, vrouwen, gehandicapten en kinderen) maken de
opstellers melding van rechtenschending. De opstellers menen dat
de Japanse regering het
vluchtelingenbeleid in overeenstemming moet brengen met de
internationale wetgeving. Ook
manen zij aan tot spoed wat betreft
het opheffen van discriminatie van
gehandicapten. De voorwaarden
voor het welzijn van vrouwen en
kinderen vertonen aan aantal
belangrijke tekortkomingen. In het
derde deel, dat aanvullende
beschrijvingen geeft, wordt gesteld
dat de Japanse overheden zich veel
meer moeten inspannen om de
inhoud van het Covenant ruime
bekendheid te geven.
Strafrecht en strafrechtspleging
5
Abramovitch, R., M. PetersonBadali e.a.
Young people's understanding and
assertion of their rights to silence and
legal counsel
Canadian journal of criminology, 37e
jrg., nr. 1, 1995, pp. 1 - 18
De auteurs deden met de log
lineaire techniek twee studies onder
jongeren naar hun kennis over en
hun omgaan met het recht om te
zwijgen en het recht tot juridische
bijstand bij regelovertreding. Bij de
ene studie ging het om 190
scholieren aan wie de onderzoekers
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series tekeningen lieten zien die elk
een bepaalde situatie uitbeeldden
waarin regelovertreders criminaliteit
(diefstal en vandalisme) begingen.
De series toonden verschillende
graden van schuld en bewijs. Bij de
andere studie waarin 72 studenten
participeerden werden dezelfde
situatie-afbeeldingen gebruikt. Bij de
scholieren Imam naar voren dat een
meerderheid de twee bovengenoemde rechten kende, en dat
kennis afhankelijk bleek te zijn van
leeftijd. Hun wens om rechten te
doen gelden was groter m.b.t het
recht tot bijstand (77%) dan het
recht tot zwijgen (45%). Bij de
studenten waren deze percentages
78% resp. 60%. Zowel scholieren als
studenten toonden zich gevoelig
voor de contextuele factoren van
schuld en bewijs, hoewel de effecten
hiervan op het doen gelden van
rechten afhing van om welk recht
het ging en van de leeftijd van de
respondent. Scholieren hadden
relatief de minste kennis over de
realiteiten van het rechtssysteem. De
auteurs adviseren om jongeren met
simpel taalgebruik op hun rechten
en de onderliggende principes te
wijzen.
Met literatuuropgave.
6
Henham, R.
Criminal justice and sentencing policy
for drug offenders
International journal of the sociology
of law, 22e jrg., nr. 3, 1994, pp.
223 - 238
De recente nadruk in de westerse
wereld op meer punitieve elementen
in het strafrecht valt ook in
Groot-Brittannie waar te nemen.
Speciaal voor drugs(gerelateerde)
delicten zijn aanpassingen in de
strafwet van 1991 en 1993 en
nieuwe richtlijnen van het Openbaar
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Ministerie van belang. De ruimte am
to zoeken naar alternatieven voor
vrffheidsstraf en/of een therapeutische behandeling met vrijheidsstraf
als stok achter de deur, is kleiner
geworden doordat alleen nog maar
de lichtste categoric vergrijpen
hiervoor in aanmerking komt Er
wordt minder onderscheid gemaakt
tussen verslaafde en niet-verslaafde
handelaren in harddrugs: misdrijven
tegen de opiumwet moeten als
zodanig warden bestraft De
recidiverende drugverslaafde krijgt
minder kansen op alternatieve
sancties, en in het geval van de
stelselmatige dader wordt de
vrijheidsstraf sneller ten uitvoer
gebracht. In de nieuwe 0.M.richtkjnen uit 1993 wordt een en
ander bekrachtigd. Overigens geldt
deze aanscherping niet voor het
loutere bezit van cannabis in kleine
hoeveelheden: dan beperkt de
strafrechtelijke reactie zich ook in
Groot-Brittannie veelal tot eon
waarschuwing. Volgens de auteur zal
de aanscherping resulteren in moor
en langere vrijheidsstraffert zonder
veel uitzicht op het doorbreken van
de drugsverslaving. Hij pleit voor een
combinatie van vrijheidsstraf en
drang-behandeling als substituut
voor een deel van de straf, zoals
ander meer in Italie wordt toegepast
sinds de aanscherping van het
justitiale drugsbeleid in 1990. Oak
het Duitse systeem van therapie ats
vervanging voor het laatste deel van
de vrijheidsstraf kan volgens hem als
voorbeeld dienen.
Met literatuuropgave.

7
Kunz, K-L
Non-custodial sanctions in Europe; an
overview
Acts cdminologica, 7e jrg., nr. 1,
1994, pp. 33-39
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Gelet op de sterk groeiende
gevangenisbevolking, is in de jaren
tachtig intemationaal grote
belangstelling ontstaan voor
altematieve sancties. Dit geldt zowel
voor de Verenigde Staten als voor
West-Europa. Het gaat hierbij om
altematieven voor eon vrijheidsstrat
Dergelijke alternatieve sancties zijn
geen panacee voor het
criminaliteitsprobleem waar veel
landen mee worstelen, maar hebben
in ieder geval minder nadelen dan
de tradifionele gevangenisstraf.
Gevangenisstraf blijkt namelijk geen
generaal of specifiek prevenfief
effect te hebben, en heeft bovendien
ongewenste schadelijke neveneffecten, zoals stigmatisering en sociale
isolering. In de meeste lidstaten van
de Raad van Europa zijn affernatieve
sancties inmiddels wettelijk geregeld
of zijn or voomemens in die richfing.
De navolgende altematieve opties
warden door de auteur besproken:
boete incl. het scandinavische
dagboetestelsel, compensatie aan
het slachtoffer, dienstverlening,
ontnemen van rechten (bij voorbeeld
intrekking rijbewijs) en therapeufiache behandeling. Het blijkt dat de
recidivecijfers na eon artematieve
sanctie beter of op zijn minst niet
slechter zijn dan na een vrijheidsstrat Het effect op de groei van de
gevangenisbevolking is echter
beperkt gebleven. Dit komt doordat
de altematieven vooral korte
vMheidsstraffen vervangen die een
gering penitentiair capaciteitsbeslag
hebben. Hierdoor is oak het
kosten-verminderend effect van
alternatieve sancties beperkt
gebleven.
Met literatuuropgave.
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8
Lavranos, N.
DNA-profiling and information
technology; a new weapon for crime
detection and prevention?
European journal of crime, criminal
law and criminal justice, 2e jrg., nr.
4,1994, pp. 359-378
Sinds tientallen jaren speelt het
onderzoek naar vingerafdrukken van
plegers van strafbare feiten een
belangrijke rol in het bewijsrecht
Hoewel de technieken in de loop der
jaren voortdurend verbeterd zijn,
ontketende de uitvinding en
daaropvolgende introductie van
DNA-vingerafdrukken een ware
revolutie. In dit artikel wordt
onderzocht welke betekenis
DNA-profilering in samenhang met
informatie-technologie heeft voor de
criminaliteitsbestrijding. In het eerste
gedeelte wordt ingegaan op de
vraag wat DNA is en hoe DNAprofilering tot stand komt. In het
tweede deel komt de vraag aan de
orde wat verwacht kan worden van
DNA-profilering voor de preventie
en opsporing van criminaliteit. Voor
dat doel wordt de wettelijke status
van DNA-profilering in diverse
landen besproken. Vervolgens wordt
bezien welke invloed de combinatie
van DNA-profilering en informatietechnologie kan en zal hebben op
de criminaliteitspreventie en het
recht op privacy. In het laatste deel
wordt een blik geworpen op de
toekomst en worden enkele kritische
opmerkingen over DNA-prof ilering
in het algemeen gemaakt.
9
Ilidemann, C.
Land without plea bargaining? How
the Germans do it Results of an
empirical study
Eurocriminology, 7e jrg., 1994, pp.
119-140
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Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar het al dan niet
gebruiken van de mogelijkheid van
plea bargaining in strafrechtelijke
procedures in de Bondsrepubliek
Duitsland. Uitgangspunt daarbij is de
rationele keuze-theorie. Wanneer
een strafprocedure wordt begonnen
hebben de verschillende daarbij
betrokken partijen de keuze tussen
twee mogelijkheden: samenwerking
in de zin van plea bargaining of niet
samenwerken, met als consequentie
het doorlopen van het gehele
proces. De rationele keuze-theorie
wordt gebruikt om de individuele
beslissingen van de partijen te
verklaren. Uit het onderzoek blijkt
dat elk gedragsalternatief
verschillende baten en kosten
oplevert voor de betrokken partijen.
Anders dan de auteur verwachtte,
bleek de verklarende kracht van de
rationele keuze-theorie niet groter te
zijn dan die van predictoren die
waren ontleend aan overwegingen
van plausibiliteit. De auteur wijt dit
teleurstellende resultaat aan het feit
dat slechts twee resultaten voor elk
gedragsalternatief zijn gemeten. Hij
stelt voor in de toekomst niet alleen
de hypotheses te toetsen die vooraf
zijn gesteld, maar ook additionele
predictoren in de overwegingen te
betrekken waarvan kan worden
aangenomen dat ze de afhankelijke
variabele hebben beInvloed.
Met literatuuropgave.
10
McKenzie, I.K.
Regulating custodial interviews: a
comparative study
International journal of the sociology
of law, 22e jrg., nr. 3,1994, pp.
239-259
Alhoewel de rechtssystemen van
Engeland en de Verenigde Staten
oorspronkelijk gebaseerd waren op
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dezelfde principes. leidden
onvolkomenheden in het Engelse
systeem in Amerika eerst tot
afscheiding, later tot oodog en
uiteindelijk tot onafhankelijkheid. In
dit artikel toont de auteur aan dat,
andanks de scheiding van beide
rechtssystemen, in wat in z'n
algemeenheid gedefinieerd kan
worden als een model gericht op
misdaadbestrijding tegenover een
model gericht op zorgvuldige
procesgang, in Engeland een
belangrijke verschuiving heeft
plaatsgevonden. Deze is zodanig dat
de Engelse wetgeving zich, in ieder
geval op het gebied van de
ondervraging van verdachten,
nadrukkelijker is gaan richten op
een zorgvuldige procesgang.
Hiertegenover staat dat men in de
Verenigde Staten juist meer geneigd
is om zich te laten leiden door
principes van misdaadbestrijding bij
ondeivragingsmethodes. De schrijver
laat zien dat deze laatste situatie
problematisch kan worden omdat,
gezien de door hem aangehaalde
voorbeelden van Engelse rechtszaken, valse getuigenissen een toch al
complex rechtssysteem zullen
problematiseren. Tenslotte
waarschuwt de auteur ervoor dat,
wanneer men verdachten niet
voldoende bescherming biedt bij
hun ondertiraging, de intenties
neergelegd in beslissingen genomen
door het Hooggerechtshof teniet
worden gedaan. In deze beslissingen
wordt namelijk de nadruk gelegd op
naleving van de burgerrechten.
Met literatuuropgave.
11
McKenzie, I.
Psychology and legal practice;
fairness and accuracy in identification
parades

Criminal law review, nr. 3,1005. PP.
200-208
De Oslo-confrontatie is ebn van de
methodes om vast te stellen of de
verdachte en de dader dezelfde
persoon zijn. De procedurele gang
van zaken tijdens een Osloconfrontatie is lange tijd een bron
van conflict geweest tussen de
verdediging en de aanklager.
Centraal in dat conflict stond de
vraag of de procedure rechtvaardig
was. In het onkel worden de
resuftaten besproken van een
onderzoek uitgevoerd door
psychologen, waarin zowel de
procedures onderzocht werden die
bij Oslo-confrontaties gehanteerd
kunnen worden, als het vermogen
van getuigen om de dader te
identificeren. De resultaten van het
onderzoek doen de vraag ifizen of
de methodes die in het Verenigd
Koninkrijk gehanteerd worden wel
&did het meest rechtvaardig zijn. De
auteur suggereert dat in sommige
gevallen aftematieve strategieen
zouden moeten worden toegepast
en doet hiervoor enkele suggesties.
12
Pitfield, DJ.
Sentencing - where to now? A
comparative survey of overseas
systems
Ada criminologica, 7e jrg., nr. 1,
1994, pp. 52 60
Het straftoemetingsbeleid staat
wereldwijd ter discussie. Hierin
kunnen drie thema's worden
onderscheiden: het verdwijnen van
het geloof in resocialisatie, zorg over
ongelijkheden in straftoemeting en,
daaruit voortvloeiend, pogingen cm
straftoemeting te binden aan
richtlijnen en eerherstel voor de just
desert-filosofie. Dit artikel is gewijd
aan dit laatste thema. Volgens de
just desert-filosofie moet de straf
-
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evenredig zijn aan de emst van het
delict en de mate van schuld van de
dader. Tegelijkertijd pleiten
aanhangers ervan voor beperking
van het gebruik van gevangenisstraf.
De auteur onderzoekt het
straftoemetingsbeleid van het
Verenigd Koninkrijk en de VS.
Hoewel de problemen in beide
landen sterk overeenkomen stijgende misdaadcijfers, overvolle
gevangenissen en ongelijkheid in
straftoemeting - is het beleid zeer
verschillend. Uit deze vergelijking
concludeert de auteur dat het
probleem niet zozeer is hoe men
komt tot de oplegging van een
specifieke straf, maar veeleer hoe
men met die straf omgaat. Hij vindt
dat voorwaardelijke invrijheidstelling
geen plaats zou moeten hebben in
het strafsysteem. lemand die twee
jaar krijgt, moet die, met aftrek van
eventueel voorarrest, volledig
uitzitten. Daarmee zou het model
van het Verenigd Koninkrijk worden
bevrijd van allerlei rommelige
intermediaire maatregelen, terwijI
voor het richtlijnenmodel van de VS
het voordeel zou zijn dat de
beschikbare gevangenisruimte
gemakkelijker te berekenen %/aft
Met literatuuropgave.

13
Semrau, M., Kubink, M. e.a.
Verteidigung junger Beschuldigter aus
der Sicht von Rechtsanwalten
Monatsschrift fOr Kriminologie und
Strafrechtsreform, 78e jrg., nr. 1,
1995, pp. 34-41
De auteurs bespreken een
onderzoek dat in de lente van 1990
werd gehouden onder alle op het
tableau van het kantongerecht te
Keulen ingeschreven advocaten die
zich bezig hielden met het
verdedigen van jeugdige daders. De
bedoeling was na te gaan hoe

advocaten denken over het
verdedigen van jeugdige criminelen.
Het onderzoek werd in twee fasen
uitgevoerd. Allereerst werden alle
betreffende advocaten aangeschreyen, waarna die advocaten die
opgaven zich wel eens met het
jeugdstrafrecht bezig te houden in
een uitgebreid persoonlijk interview
naar hun bevindingen werd
gevraagd. Van de in totaal 1.849
advocaten die waren aangeschreven
beantwoordde 33% de schriftelijke
vragen (n17). Van deze 33% bleek
slechts 5,5% (n=34) zich bezig te
houden met het verdedigen van
jeugdige daders. Zij behandelden de
jongeren over het algemeen als
volwassenen. Speciale opvoedkundige aspecten werden van weinig
belang geacht. Het verdedigen van
jeugdige criminelen blijkt noch een
geliefde noch een lucratieve activiteit
voor advocaten.
Met literatuuropgave.

14
Stessens, G.
Nieuwe strafrechtefijke instrumenten
in de stnjd tegen de EG-fraude; een
meer efficiante sanctionering?
Panopticon, 16e jrg., nr. 2, 1995, pp.
117-128
De strijd tegen de EG-fraude staat
sinds de tweede helft van de jaren
'80 hoog op de politieke agenda's.
Hoewel het de Europese Gemeenschap is die erdoor wordt
benadeeld, zijn het (voortvloeiend uit
de Europese constructie) de
nationale overheden die maatregelen
moeten treffen om EG-fraude te
kunnen bestrijden. Uit een studie
door C. van den Wyngaert i.s.m. B.
de Smet bleek dat de Belgische
strafwetgeving in de meeste gevallen
voldoende uitgerust was om
EG-fraude te bestrijden. Niettemin
vertoont zij nog een aantal lacunes,
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die een efficient optreden tegen
EG-fraude kunnen belemmeren.
Twee recente wetgevende ingrepen,
strafbaarstelling van paging tot
oplichting en herijking van de
strafbaarstelling van subsidie-fraude,
hebben hierin verandering gebracht.
De auteur toont dit aan door een
nauwkeurige beschdjving te geven
van de inhoud van beide wetgevende ingrepen. tax subsidiefraude werd m.n. het toepassingsgebied uitgebreid, werd de strafmaat
verzwaard en werd de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
rechtspersonen ter discussie gesteld.
Onlangs heeft de minister van
Justitie in Belgie het initiatief
genomen strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
daadwerkelijk in te voeren. Zolang
dit nog niet is gerealiseerd zal een
effectieve sanctionering van
EG-fraude niet alfijd mogelijk blijken
te zijn.

een boete van 5 gulden tot een
levenslange gevangenisstraf. Voor
verschillende delictscategorieen zijn
wel maxima gespecificeerd, maar
geen minima. Het aantal verzwarende dan wel verlichtende
omstandigheden waarmee de
rechter rekening dient te houden, is
zeer gering. Wel is hij in een aantal
gevallen verplicht de reden waarom
hij een bepaalde sanctie oplegt, te
beargumenteren. Voor het O.M.
gelden voor een aantal delicten
strafvorderingsrichtlijnen. Omdat de
rechter in de praktijk in belangrijke
mate afgaat op de eis van de 0.vJ.,
hebben deze strallorderingsrichtlfinen een harmoniserende
uitwerking op de straftoemeting. Een
tweede corrigerend effect op de
straftoemeting van de individuele
rechter wordt bereikt doordat hoger
beroep tegen de opgelegde straf
mogelijk is bij het gerechtshot
Met literatuuropgave.

15
Tak, PJ.P.

Criminologie

Sentencing in the Netherlands
Acta criminologica, 7e jrg., nr. 1,
1994, pp. 7-16
Een van de meest opvallende
kenmerken van de Nederlandse
strafrechtspleging is de zeer ruime
discretionaire bevoegdheid van de
rechter. In tegenstelling tot andere
west-europese landen zijn er
nauwelijks beperkende instructies
voor wat betreft de straftoemeting.
Een groat voordeel daarvan is dat de
rechter de straf volledig Ran
individualiseren. Bovendien wordt
het ontbreken van straftoemetingsrichtlanen als oorzaak gezien van het
milde strafklimaat in Nederland.
Nadeel is een grote mate van
ongelijkheid bij de strafoplegging.
De straffen die de Nederlandse
rechter Ran opleggen, varieren van

16
Carrington, IC
Postmodernism and feminist
criminologies; disconnecting
discourses?
International journal of the sociology
of law, 22e jrg., nr. 3,1994, pp.
261-277
Het concept van postmodernisme
heeft bijgedragen aan een groeiende
scepsis over de betekenis van
essentialisme in feministische
theorievorming en feministisch
ondernek De betekenis van het
postmodernism is volgens de
auteur gelegen in het feit dat deze
benadering het subject beschouwt
als verandedijk en gefragmenteerd
en niet als een gefixeerd produkt
van de geschiedenis. Het feministische essentialisme wordt echter wel
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een zodanige eenzijdigheid
verweten. De onderhavige studie
beschouwt de implicaties van het
postmodemisme voor het feministische criminologische onderzoek. De
betekenis van het essentialisme is
een bron van conflict geweest in
feministische en, meer in het
algemeen, sociologische theorievorming. De auteur probeert een link te
leggen tussen de debatten over het
postmodernisme en het concept van
het gefragmenteerde subject en de
feministische benadering van het
essentialisme en het criminologische
subject.
Met literatuuropgave
17
Chaires, R.H., B.G. Still
Paradigmatic concerns in criminal
justice
Journal of crime and justice, 17e jrg.,
nr. 2, 1994, p. 1-22
Zowel door z'n oorsprong als door
z'n onderwerp is de criminologie een
meervoudig paradigmatische
discipline. ledere sociologische
theorie van waaruit een crimineelrechtelijke strategie kan ontstaan,
stamt uit een van de drie basisparadigma's: het paradigma van de
rationele keuze; het deterministische
paradigma; het paradigma van
oorzaak en gevolg. Het toepassen
van een van deze paradigmatische
perspectieven bepaalt hoe we tegen
criminelen aankijken en hoe we ze
berechten en behandelen binnen het
justitiele systeem. De auteurs
betogen hier dat de meeste
problemen die zich voordoen binnen
het rechtssysteem voortkomen uit
het toepassen van twee tegenstrijdige paradigma's, bij de beleidsbepaling en de programma's die
daaruit voortvloeien. De belangrijkste
oorzaak van dit dilemma wordt
gevormd door het gebrek aan een
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duidelijk inzicht in de oorsprong van
en de vooronderstellingen bij deze
twee rivaliserende paradigma's. Deze
zijn achtereenvolgens afgeleid van
de ideeen van de Klassieke en de
Positivistische School. De eerste
veronderstelt dat individuen
beschikken over een vrije wil en dat
daarmee crimineel gedrag een
persoonlijke keuze is. Binnen de
Positivistische School gaat men
ervan uit dat crimineel gedrag wordt
bepaald door een aantal factoren
van biologische, psychische of
sociologische aard. Het is van
belang, zo concluderen de schrijvers,
dat rechtenstudenten en beroepsbeoefenaars binnen de rechtspraak
worden gevormd tot mensen die
ethisch consistente beslissingen
kunnen nemen, mede op grdnd van
hun filosofische kennis.
Met literatuuropgave.
18
Chancer, L
Gender, class and race in three high
profile crimes; the cases of New
Bedford, Central Park and Bensonhurst
Journal of crime and justice, 17e jrg.,
nr. 2, 1994, pp. 167-187
De feministische criminologie houdt
zich steeds meer bezig met de
complexe wijze waarop vooroordelen
over geslacht, klasse, ras en
etniciteit op elkaar inwerken bij de
beInvloeding van de sociale
ervaringen van vrouwen. In drie
gevallen van geweldscriminaliteit die
veel publiciteit hebben gehad, wordt
de rol van de factor ‘geslachf
geanalyseerd in wisselwerking met
de andere genoemde factoren. De
seksistische attitudes die bij alledrie
gevallen aanwezig waren, werden
versterkt, gevoed of verzwakt door
het samenkomen van verschillende
andere factoren. In elk van de
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gevallen werd de seksuele vrftheid
van vrouwen beperkt. ofwel direct en
gewelddadig, ofwel meer indirect en
subtiel. De grote aandacht van de
media voor de drie incidenten leidde
tot een gevoel van hulpeloosheid en
inferioriteit in de traditioneel
georienteerde gemeenschappen. Dit
leidde tot een reactie van woede die
niet kon worden gericht tegen de
publiciteit en daarom werd
verplaatst naar de slachtoffers. Deze
slachtoffers werden vervolgens door
de gemeenschap gezien als de
'ware schuldigen. De publiciteit
leidde aldus tot een uitvergroting
van al bestaande etnische en
seksistische vooroordelen. Hierbij
spelen ook de dominantierelaties
tussen de lokale gemeenschap en
de bredere samenleving een rol. Ten
slotte heeft de sociaal-economische
positie van het slachtoffer invloed op
het mechanisme om het slachtoffer
de schuld te geven. Dat dit laatste
niet gebeurde bij de jonge vrouw die
in Central Park werd verkracht is
waarschijnlijk te danken aan haar
hoge maatschappelijke status.
Met literatuuropgave.
19
Elilkstra, S.
Onderzoek naar seksueel misbnlik
van jongens

Jeugd en samenleving, 25e jrg., nr. 3,
1995, pp. 115-128
Besproken wordt de (onderzoeks)literatuur over misbruik van jongens.
De auteur stelt daarbij de volgende
vragen aan de orde. Wat is bekend
over de omvang. aard en gevolgen
van misbruik van jongens? Welke
verschillen zijn in de literatuur te
vinden tussen misbruikte jongens en
meisjes? Wat valt op te merken over
de relatie van de misbruikte jongen
of het misbruikte meisje met de
pleger? In vergelijkende studies over
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misbruik van jongens en meisjes
keren drie verschillen steeds terug.
[en eerste opvallend verschil is dat
misbruik van jongens in de Idinische
praktijk vaker in verband wordt
gebracht met acting-out gedrag,
zoals agressie, ordeverstorend
gedrag en criminaliteit terwijI bij
misbruik van meisjes meer wordt
gedacht aan tegen zichzelf gericht
gedrag, zoals zich terugtrekken,
depressief worden of zelfbeschadigend gedrag. [en tweede verschil is
de grote twijfer die misbruikte
jongens uiten over hun seksuele
geaardheid. Een derde punt dat in
het oog springt is dat bij misbruikte
jongens veel sneller verband wordt
gelegd met (toekomstig) plegerschap, terwijI bij misbruikte meisjes
het accent meer lijkt te liggen op
revictimisatie en het zelf dader
worden veel minder aan de orde
komt. Beelden van mannehjkheid en
vrouwelijkheid lijken een belangrijke
rol te spelen in de discussie over de
vergelijking tussen seksueel
misbnfik van jongens en meisjes.
Deze beelden worden vertaald in de
machtsverhouding tussen mannen
en vrouwen en meningen over hoe
mannen en vrouwen zich volgens
bepaalde rolpatronen horen te
gedragen en voelen: meisjes zijn
slachtoffer, jongens zijn pleger. In
het verlengde hiervan wordt het
vraagstuk van de generatiegewijze
overdracht van slachtoffer- en
daderschap en de betekenis van de
sekse vaak eenzijdig behandeld.
Diepgaander onderzoek op dit punt
lijkt noodzakehjk. Vast staat ten
slotte wel dat de betekenis van
sekse in geval van seksueel misbruik
tamelijk gecompliceerd is en
vermoedelijk lastig te onderzoeken
valt.
Met literatuuropgave.
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20
Fujimoto, T., W.K. Park

Is Japan exceptional? Reconsidering
Japanese crime rates
Social justice, 21e jrg., nr. 2, 1994,
pp. 110-135
Japan is vaak beschouwd als een
land dat in vergelijking met andere
landen lagere criminaliteitscijfers
heeft De auteurs onderzochten deze
unieke positie aan de hand van de
International Crime Statistics m.b.t.
de periode van 1950 tot en met
1988. Zij selecteerden drie
categorieen misdrijven: doodslag,
seksuele misdrijven en diefstal. Na
eerst een beschouwing gewijd te
hebben aan de kwaliteit van hun
basisgegevens en na analyse hiervan
komen zij tot de volgende conclusie.
De Japanse cijfers zijn inderdaad
opmerkelijk lager dan die van veel
andere gendustrialiseerde landen,
maar dit is een recent verschijnsel
dat zich pas eind jaren zestig inzette.
Het tweede deel van de studie gaat
in op de kwestie van de openbare
veiligheid geindiceerd naar aantal
verkeersongelukken, industriele
ongelukken en zelfmoord, en werd
gedaan voor de periode 1980-1988.
Uit deze met gegevens van de World
Health Organization gedane
internationale vergelijking blijkt
Japan echter allerminst het veiligste
land ter wereld te zijn. Eerder is het
juist om Japan wat openbare
veiligheid betreft een modale positie
toe te kennen. De auteurs menen tot
slot dat door de benadrukking van
de culturele uniciteit van Japan
universele oorzaken van criminaliteit
onderbelicht zijn gebleven.
Met literatuuropgave.
21
Williams, LM., D. Finkelhor

Paternal caregiving and incest; test of
a biosocial model

97

American journal of orthopsychiatry,
65e jrg., nr. 1, 1995, pp. 101-113
Al in de vorige eeuw ontstond de
gedachte dat er in de mens net als
in andere soorten een mechanisme
moet bestaan dat remmend werkt
op incest. De achterliggende
gedachte van de biosociale theorie
is dat door intensieve verzorging van
(in het geval van deze studie) zijn
dochter in haar eerste levensjaren
en het lichamelijke contact dat
daarmee samengaat een vader geen
seksuele belangstelling zal tonen
wanneer het kind opgroeit. De
auteurs deden met behulp van
schaaltechnieken een studie onder
twee groepen incestueuze
biologische vaders en een
gematchte controlegroep. De ene
groep bestond uit 55 US Navy
officieren (alien participerend in een
Navy Family Support Program), de
andere uit 63 mannen uit burgergroepen. Militairen zijn beroepshalve, dus niet uit persoonlijke
motieven van desinteresse, vaak
afwezig van huis. Zo'n onderzoeksgroep leent zich bij uitstek voor
toetsing van de 'verzorging voorkomt
incest' hypothese. De twee
belangrijkste variabelen hadden
betrekking op de hoeveelheid tijd
dat de vader afwezig was en hoe
vaak hij het kind verzorgde. Andere
variabelen hadden betrekking op de
hoeveelheid tijd dat de vader
afwezig was en hoe vaak hij het
kind verzorgde. Andere variabelen
hadden betrekking op persoonlijke
stabiliteit en de relatie met de
echtgenote. Het bleek dat wanneer
vaders zich weinig bemoeiden met
persoonlijke verzorging dit een
risicofactor vormde. Door het
lichamelijk contact dat bij verzorging
tot stand komt ontstaan vaderlijke
gevoelens en niet zozeer seksuele
interesse afremmende mechanismen
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zoals de biosociale theorie
impliceert.
Met literatuuropgave.
Gevangenlswezen/tbs
22
Gretenkonl, L
Broadmoor; Die Behandlung
psychisch gestOrter Rechtsbrecher in
englischen Maximum Secutity
Hospitals'
Monatsschrift fur Kriminologie und
Strafrechtsreform, 78e jrg., nr. 1,
1995, pp. 19-27
De Engelse 'maximum security
hospitals zijn de oudste penitentiaire
inrichtingen die speciaal bestemd
zijn voor de behandeling van
psychisch gestoorde wetsovertreders. In dit artikel wordt de
historische oorsprong van deze
inrichtingen beschreven. Verder
wordt aandacht besteed aan de
huidige werkwijze, de wetteNke
grondslagen ervan, de organisatorische structuur, de gehanteerde
therapieen, het aanbod aan werk,
vorming en vrijetijd en het verrichte
onderzoek. Daarbij wordt vooral
aandacht besteed aan de situatie in
Broadmoor-Hospital wear de auteur
gehospiteert heeft. Op grand van
zijn ervaringen in Broadmoor pleit de
auteur voor de verdere ontwikkeling
van de Duitse regelgeving op dit
gebied. Daarbij verwijst hij in het
bijzonder near het omvangnjke
therapie-aanbod, de grootscheepse
onderzoeksactiviteiten, de
samenwerking met unNersiteiten en
de pragmatische rechtsgrondslagen.
Bij deze laatste valt te denken aan
de opname van zowel veroordeelden
als patienten uit de algemene
psychiatrie, de deels tijdelijke
opname van patienten, het
ontbreken van een noodzakelijke
koppefing tussen ziekte en

gevaarlijkheid, een multidisciplinair
team Wrist, psychiater en leek) dat
de beslissing neemt een patient te
ontslaan uit de inrichting en het
gegeven dat son beslissing alleen
wordt genomen ars zij niet in het
nadeel van de patient is.
Met literatuuropgave.
ReelasserIng
23

Swart, D.N., C.M.B. Dade
A proposed structure for the
reintegration of released offenders in
the Republic of South Africa
Ada criminologica, 7e jrg., nr. 1,
1994, pp. 99-105
Ongeveer 80% van de
ex-gedetineerden in Zuid-Afrika
recidiveert. Dit karat voor een
belangrijk deel door het ontbreken
van adequate reclasseringsnazorg.
Len nieuw systeem voor deze nazorg
dient dan oak ontwikkeld te warden.
De zorg voor de reintegratie van
ex-gedetineerden is daarbij een
gecombineerde verantwoordelijkheid
van de staat, van diverse meatschappelijke organisaties en van
individuele burgers. Belangrijk is dat
er een enkele reclasseringsorganisatie komt in pleats van de
raciaal gesegregeerde organisaties
die nu in dit opzicht actief zijn. Voor
de implementatie van son uniforme
structuur is een nationale
infrastructuur vereist die wordt
ondergebracht bij een bestaande
gast-organisatie. Na afweging van
de voor- en nadelen van verschillende opties, komen de auteurs tot
de conclusie dat het Department of
correctional services hiervoor het
meest geschikt is, meer geschikt
dan bestaande vrijwilligersorganisaties, het ministerie van
Volksgezondheid en Welzijn, of het
ministerie van Ruimtelijke Ordening
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en Huisvesting. De auteurs gaan
vervolgens nader in op de
samenstelling en wijze van
functioneren van de voorgestelde
reclasseringsorganisatie. Daarin is in
ieder geval zowel op nationaal als
regionaal niveau voorzien in breed
samengestelde coordinatiecommissies.
Jeugdbescherming en
-delinquentie
24
Beger, R.R.

The consistently inconsistent
application of contempt power in
juvenile courts
Journal of crime and justice, 17e jrg.,
nr. 2, 1994, pp. 93-106
In de beginjaren van het Amerikaanse rechtssysteem voor jongeren,
bestonden er geen aparte
jurisdictie-categorieen voor
minderjarigen. Tegenwoordig hebben
de meeste Staten hun eigen
wetgeving m.b.t de rechtspraak t.a.v.
twee groepen jongeren: delinquent
en niet-delinquent. De nietdelinquente groep bestaan uit
verwaarloosde en verslaafde
jongeren en zgn. 'status offenders'
i.e. jongeren wiens gedrag niet als
onwettig zou worden aangemerkt
indien het volwassenen betrof: bij
voorbeeld weglopers en spijbelaars.
Er bestaat onenigheid over de
wettelijke bevoegdheid van de
kinderrechter om deze groep van
niet-delinquente jongeren een
vrijheidsstraf op te leggen, indien zij
weigeren instructies van de
rechtbank op te volgen. De
beslissingen die genomen worden
blijken te worden gebaseerd op drie
verschillende opvattingen over het
begrip 'strafbare weigering
-instructies van de rechtbank op te
volgen'. Bij de eerste wordt de

kinderrechter alle wettelijke vrijheid
gelaten om in dergelijke gevallen
een vrijheidsstraf op te leggen. De
tweede beschouwt het opleggen van
vrijheidsstraffen in deze gevallen als
ongepast en in tegenspraak met de
'Juvenile Court Act' van de Staat. De
derde bewandelt de middenweg,
waarbij het opleggen van een
vrijheidsstraf slechts onder strikte
voorwaarden kan plaatsvinden. Een
dergelijke situatie is volgens de
auteur zeer onwenselijk en ingrijpen
door het Hooggerechtshof acht hij
dan ook noodzakelijk.
Met literatuuropgave.
25
Dutton, D.G., S. Yamini

Adolescent parricide; an integration of
social cognitive theory and clinical
views of projective-introjective cycling
American journal of orthopsychiatry,
65e jrg., nr. 1,1995, pp. 39-47
Uit gevalsbeschrijvingen van
oudermoord door adolescenten blijkt
vaak dat de dader is misbruikt door
het slachtoffer en dat de adolescent
heeft geleden onder een acute
depressie en suIcidale ideeen. In dit
artikel wordt geprobeerd een
integratie tot stand te brengen van
het concept dat zelfmoord een
ontsnapping vormt aan een aversief
zelfbewustzijn via cognitieve
deconstructie met klinische
waarnemingen van de projectiefintrojectieve cyclus van agressieve
impulsen. Hiermee wordt het
volgende bedoeld. Bij mensen die
als kind chronisch zijn misbruikt,
ontstaan extreme stoornissen in de
zelfbeleving. Er ontstaat een sterke
afkeer van het zelf. Deze tendensen
komen geprononceerd naar voren in
de late adolescentie wanneer men
sterk bezig is met kwesties die het
zelf betreffen. Door de cyclische
afwisseling van projectie en
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introjecte van agressieve gevoelens
wordt de gepercipieerde bron van
de afkeer en agressie verplaatst van
het zelf naar de ouder die het
misbruik heeft gepleegd. Op dat
punt gekomen, verandert de impuls
van suicidaal naar parricidaal. De
deconstructie en blikvemauwing die
typerend zijn voor de sufcidale
handeling functioneren op dezelfde
manier in de moord of doodslag op
de ouder.
Met literatuuropgave.
28
Haesier, W.7.
Violence in the schools
Eurocriminology, 7e jrg., 1994. pp.
53-64
Het plegen van fysiek en verbaal
geweld onder schoolgaande jeugd
neemt toe. Volgens de Zwitserse
auteur is agressie geen aangeboren
instinct, maar eon aangeleerde
reactie bij het ontstaan van
frustratie. Agressief gedrag kan met
andere woorden - in ieder geval in
theorie - warden voorkomen. ofwel
door de bron van de frustratie weg
te nemen, ofwel door to voorkomen
dat agressief gedrag op welke wijze
dan ook wordt beloond. De auteur
typeert vervolgens het slachtoffer en
de pleger van geweld onder
jongeren. Ten slotte doet hij tal van
praktische voorstellen om geweld op
scholen te voorkomen.
27
Hinrichs, G.
Psychotherapy in juvenile detention
centres
Eurocriminology, 7e jrg., 1994, pp.
65-71
Het plegen van geweld onder Duitse
jongeren neemt tee Vooral de
opkomst van jeugdbendes en het
toenemende geweld tegen
buitenlanders baart de Duitse
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regering grote zorgen. De auteur
constateert dat de jeugdbendes voor
het overgrote deel bestaan uit
buitenlanders. Hij is van mening dat
pogingen om het geweld van
jeugdbendes te stoppen enertijds
moot zijn gelicht op de integratie
van doze jongeren in de Duitse
samenleving en anderzijds op het
beperken van de immigratie. Geweld
tegen buitenlanders komt zowel in
het oude West- als in het oude
Oost-Duitsland voar. De motieven
voor het geweld verschillen echter.
In het westen spelen neo-nazistische
motieven een rol. In het oosten, waar
de criminaliteit sinds 1989 in het
algemeen sterk is gegroeid, ligt het
rechts-extremisme slechts aan de
oppewlakte on moet het geweld
onder jongeren worden gezien als
het resultaat van sociale tekortkomingen en economische onzekerheld. Bij de bestrijding van
neo-nazistisch geweld dient met
doze uiteenlopende aetologie
rekening to houden.
Met hteratuuropgave.
28
Kersten, J.
Junge Planner und Gewalt
Neueftriminalpolitift Be jrg.. nr. 1,
1995, pp. 22-27
Als in de criminologie het geslacht
al eon onderwerp om over na te
denken is, dan gaat het am de
'merkwaardigheicE van de geringere
criminaliteit bij vrouwen. Vrouwen
als slachtoffer van het door mannen
gedomineerde strafrechtsysteem. Dit
uitgangspunt voert al bijna 15 jaar
tot themanummers waarin vrouwen
voor vrouwen over vrouwen
schrijven on mannen verder
bladeren. longe mannen in steden
in de leeftijdsgroep van 16 tot 27
jaar met school- on beroepsproblemen bevinden zich niet zelden
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in leefwerelden, waarin mannelijkheid een belangrijke rol speelt.
Criminaliteit en de controle hiervan
wordt dan gezien als een discours
over mannelijkheid. De geslachtsspecifieke kwaliteit van de
criminaliteit kan slechts warden
doorbroken wanneer waamemingsen verklaringsroutines veranderen.
Met literatuuropgave.
29
Kobe, E.
Collective violence among young
people; a serious challenge to
government and society
Eurocriminology, 7e jrg., 1994, pp.
39-51
Behoudens hun rol bij het opstellen
van onderzoeksrapporten, spelen
psychiaters in de jeugdgevangenissen van Duitsland slechts eerl
marginale rol. Psychotherapie in de
strikte zin van het woord wordt er
nauwelijks gegeven, hoewel hierin
de laatste tijd een kentering te zien
is. De auteur inventariseert de
omstandigheden waarin de
psychotherapie in de Duitse
jeugdgevangenissen verloopt Hij
omschrijft de klantenkring, de
gehanteerde methoden en de
context waarin het een en ander zijn
beslag krijgi Zolang de psychotherapie moet plaatsvinden in een
overwegend repressief klimaat acht
de auteur de kans op succes niet
erg groat. Hij verwelkomt dan ook
het groeiend aantal prive therapeuten dat bereid is om (ex)gedetineerden in hun eigen praktijk onder
behandeling te nemen.
Met literatuuropgave.
30
O'Donnell, J., J.D. Hawkins e.a.
Preventing school failure, drug use,
and delinquency among low-income
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children; long-term intervention in
elementary schools
American journal of orthopsychiatry,
65e jrg., nr. 1,1995, pp. 87-100
Uit eerder onderzoek is gebleken dat
armoede een negatief effect heeft op
schoolprestaties, dat delinquent
gedrag erdoor bevorderd wordt en
dat de kans op verslavingsproblematiek bij mensen met een
laag inkomen groter is. Het aantal
kinderen op de lagere school dat in
de Verenigde Staten in armoede
leeft wordt steeds grater. Daarmee
wordt het zaak deze problematiek
aan te pakken. De auteurs doen hier
verslag van het 'Seattle Social
Development Project; een zesjarig
interventie-programma, waaraan
leerlingen van acht openbare
scholen deelnamen, die aan het
begin van het project (1981) in de
derde groep kwamen. Door een
combinatie van aangepaste
lesmethodes, training van ouders en
het aanleren van sociale vaardigheden bij de kinderen werd getracht
de voornaamste risico-factoren voor
het falen op school, het ontwikkelen
van gedragsproblemen, het ontstaan
van gezinsproblematiek en het zich
aansluiten bij a-sociale derden, weg
te nemen. In vergelijking met
kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen uit de controle-groep,
blijken de kinderen die deelnamen
aan het interventie-programma meer
betrokkenheid te tonen bij de
school. Ook was hun deelname aan
de lessen grater. De meisjes in de
groep bleken minder geneigd te
roken of (soft)drugs te gebruiken.
TerwijI de jongens betere sociale
vaardigheden hadden en ook hun
schoolprestaties verbeterden.
Met literatuuropgave.
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31
WellhOfer, P.R.
Soziale Trainingskurse und
Jugendatrest; Versuch einer
vergleichenden Erfolgskontrolle
Monatsschrift far Kriminologie und
Strafrechtsreform, 78e jrg., nr. 1,
1995, pp. 42-46
Is - zoals bij de invading van doze
maatregel word verwacht - de
recidive na eon sociale trainingscursus aanmerkelijk geringer dan na
jeugdarrest? Vergeleken werden de
dossiers van telkens 50 jongeren in
NOrnberg, die tussen 1989 en 1991
hetzij tot het volgen van een sociale
trainingscursus hetzij tot een
gevangenisstraf werden veroordeeld.
De leeftijd van de deelnemers aan
de sociale trainingscursus varieerde
van 15 tot 18 jaar bij eon mediaan
van 17,2; de leeftijd bij de groep die
gevangen zat was nagenoeg gelijk
bij een mediaan van 17. Ook wat het
geslacht betrof waren de groepen zo
good als identiek: 44 resp. 45
deelnemers van het mannelijk
geslacht De verdere ontwikkeling bij
beide groepen werd minstens 21
maanden nagegaan. Geconstateerd
kan worden dat de recidive na eon
sociale trainingscursus daalt terwfil
eon gevangenisstraf in dit opzicht
geen positieve working heeft. Ten
slotte wordt nog gewezen op het
kostenaspect Wat is financieel
effectiever? Zijn trainingscursussen,
.die effectiever werken bij eenzelfde
tijdspanne niet zinvoller? Nader
onderzoek is hier gerndiceerd. De
auteur is echter optimistisch
gestemd over de eventuele
resuttaten.
Met literatuuropgave.

Penne
32
Doemer, W.G., T. Ho
Shoot-don't shoot; poke use of
deadly force under simulated field
conditions
Journal of crime and justice, 17e jrg.,
nr. 2, 1994, pp. 49-68
Het gebruik door politie-agenten van
dodelijk geweld heeft nogal wat
onderzoeksaandacht getrokken. Het
merendeel van onze kennis is echter
beperkt tot die zaken waarin
inderdaad een dode is gevallen. Er is
maar weinig bekend over het
gebruik van dodelijk geweld dat
wordt afgeweerd, of resulteert in een
verwonding of een misser. Deze
studie onderzoekt de readies van
101 politiemensen in 529 gesimuleerde confrontaties met een zeer
hoog risico-gehalte. Een belangrijke
bevinding die uit het onderzoek naar
voren komt is dat politiemensen
vaak te lang wachten met het
gebruiken van dodelijk geweld. Een
tweede resultaat is dat blanke
mannen niet eerder of later gebruik
maken van dodelijk geweld dan
vrouwelijke en zwarte politiemensen.
Eigenschappen van de verdachte, als
ras, geslacht, of leeftijd, blijken
nauwelijks van invloed op de
beslissing van de politiemensen.
Met literatuuropgave.

VerslavIng
33
Bathsteen, M., I. Legge
Sozialer und medizinischer
Hintergrund des Drogentodes; em
empirischer Beitrag zur Drogenpatik
Knminologisches Journal, 27e jrg.,
nr. 1, 1995, pp. 37-51
In dit artikel wordt eon analyseinstrument gebruikt dat het enerzijds
mogelijk maakt de factoren te
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benoemen die invloed hebben op de
getalsmatige ontwikkeling van
drugsdoden en dat anderzijds de tot
nu toe bijna routinematig gebruikte
verklaringen naar het terrein van de
speculatie verwijst De onderzoeksgegevens moeten worden gezien als
bijdrage aan de rationalisering van
het drugsdebat. Een onjuiste
verklaring voor het aantal
drugsdoden is bij voorbeeld de
toegenomen zuiverheid van heroine.
De intensiteit waarmee een drug
werkt is individueel zo verschillend,
dat een drempelwaarde waarboven
een dosis dodelijk is niet aangegeven kan worden. Hier wordt
uitgegaan van de veronderstelling
dat door het verbod op druggebruikers gedwongen zijn tot een
levensstijI die het sterfterisico
verhoogt Het onderzoek heeft
betrekking op de 184 drugsdoden in
Hamburg in 1991. Informatie
hierover is afkomstig van de politie
en van artsen. De gevallen worden
beschreven aan de hand van sociale
en gezondheidskenmerken. De
hypothese wordt bevestigd. De mate
van criminalisering en sociale
buitensluiting bleken van invloed op
de waarschijnlijkheid dat iemand
wordt gered uit een noodsituatie en
de mate waarin iemand zichzelf in
gevaar brengt door een hoge dosis.
Hoewel degenen die sterk
gecrimininaliseerd zijn, weinig
risico's nemen, is de kans dat zij
worden geholpen in een noodsituatie zo klein dat zij het hoogste risico
lopen te sterven.
Met literatuuropgave.
34
Holyst, B.
Drugs and crime in Poland
Eurocriminology, 7e jrg., 1994, pp.
141-167

Vanaf het begin van de jaren tachtig
wordt er in Polen openlijk gesproken
over een drugsprobleem, en wel
sinds de verbreiding van het gebruik
van 'PooIse heroine' dan wel
'Gdansk heroine'. Achteraf gezien
kwam het softdruggebruik er eind
jaren zestig op, en waren in de
zeventiger jaren allerlei pillen
populair, een patroon dat niet zo
veel afwijkt van dat in West-Europa.
Inmiddels lijkt in het land de
heroinegolf over zijn top, en blijft
voorzover bekend het cocainegebruik redelijk binnen de perken.
De gegevens van zorgsector,
onderwijs (preventie) en politie en
justitie zijn volgens de auteur echter
nog niet voldoende betrouwbaar, en
minder hard, dan bij voorbeeld met
betrekking tot het wijdverbreide
alcoholisme. Ook soft- en harddrugs
zijn niet steeds te onderscheiden.
Wel is van belang dat de politie
niet-criminele drugverslaafden niet
registreert, omdat de verslaving als
zodanig als ziekte wordt beschouwd
en niet als strafbaar felt.
Specifieke risicofactoren voor de
drugsverslaving ziet de auteur in de
anomie in de PooIse samenleving na
de val van het communisme en de
toenemende contacten van jongeren
met West-Europa. Verder blijkt Polen
een belangrijke transito-functie te
vervullen in de harddrugshandel
tussen oost en west en zuid en
noord, ook al ligt het niet aan een
van de bekende handelsroutes. Ten
slotte spelen inwoners uit de
voormalige Sovjet-Unie een rol in de
straathandel in drugs in PooIse
steden.
35
Kaiser, G.
International experiences with
different strategies of drug policy
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Eurocriminology, 7e jrg., 1994, pp.
3-29
De aan drugs gerelateerde vormen
van criminahteit (productie, handel
en consumptie van drugs, en
verwervingscriminaliteit) nemen
wereldwijd toe, oak al heeft de
opsporing en vervolging ervan hoge
priodtert Afzonderlijke staten
verschillen niet alleen van mening
over de beste aanpak, maar
veranderen ook vaak in korte tijd
van strategie. De overheid geeft
vaak de voorkeur aan een repressief
beleid boven sociale maatregelen en
behandeling omdat deze laatste
moeilijk te sturen zijn. Terwiff de
productie en handel in drugs bijna
overal streng worden vervolgd,
varieert het beleid ten aanzien van
het bezit en gebruik van soft drugs
van feitelijke vffigave in Nederland
tot strenge controle in Zweden, de
VS en Japan. Landen die verschillende strategieen hanteren, hebben
vaak sterke overeenkomsten in de
ontwikkeling van de drugscriminaliteit. De duistere relatie
tussen straf en behandeling en
ongewenste neveneffecten zoals de
stabilisering van de georganiseerde
misdaad zijn nadelige consequenties
van een repressief drugbeleirt nog
afgezien van het feit dat son beleid
in botsing komt met het principe van
een staat die de wet eerbiedigt.
Daarom pleiten veel mensen voor
een liberaler drugbeleid, meestal in
de vorm van verstrekking van drugs
door arisen. Dit wordt al in
verschillende landen gedaan, bij
voorbeeld in Groot-Brittannie. Oak
dit heeft echter niet de gewenste
effecten en leidt niet tot verzwakking
van de georganiseerde misdaad.
Toch moet men bffiven zoeken naar
strategieen am drugs onder controle
te ktijgen. De verwachte effecten
van het vdjgeven van drugs zullen

nog desastreuzer zijn dan de
relatieve ineffectiviteit van het
huidige drugbeleid.
Met literatuuropgave.
30
IGarlath, G.
Coffee-Shop-Modell zur Nachahmung emplohlen? Die deutsche
alternative Drogenpolitik und ihr
Vorbild Niedmiande
Kriminalistik 49e jrg., nr. 2,1995, pp.
82-88
Discussies over het chugbeleid zijn
weer actueel. Intemationaal wept
vooral Frankrijk ons land nadrukkelijk tot de (Europese) orde, terwijI in
Noord-Duitse deelstaten een heel
andere ontwikkeling gaande is.
Volgens de auteur, Duitse
politiecommissatis, wordt ons land
echter ten onrechte als voorbeeld
gesteld: de beoogde scheiding van
soft- en harddrugs wordt door de
koffieshops niet dichterbij gebracht.
want je kunt bij veel zaken zo mee
naar buiten !open voor harddrugs;
veel Duitse jongeren reizen als
onschuldige hasjliefhebber naar
Nederland en komen als heroineverslaafde terug; door het
incompetente Nededandse
drugbeleid is de bonafide
koffieshophouder alleen maar in het
nadeel tegenover zijn criminele
collega's omdat hij nog belasbng
betaalt oak; en met koffieshops en
drugstoerisme bevordert de
Nederlandse overheid de intemationate ctiminele handel, die ze
vervolgens weer moet bestrijden. De
recente export van Nederwied en
know-how naar andere Europese
landen maakt de Alleingang' van
Nededand er alleen maar erger op.
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37

Zimmer Haller, D.
Frauen und Manner in Drogensucht
und Rehabilitation
Drogalkohol, 18e jrg., nr. 3, 1994, pp.
134-143
Vrouwen die aan de drugs verslaafd
raken en delinquente vrouwen
wijken goed beschouwd meer af van
hun conventionele rolmodel dan
mannen: van mannen wordt immers
van oudsher verwacht dat ze een
zelfstandig en opwindend bestaan
leiden, terwijI in de vrouwenrol meer
de nadruk valt op zorg en
toewijding. De verwoestende
werking van de drugscarriere op het
zelfbeeld en het zelfrespect blijkt bij
vrouwen dan oak vaak dieper in te
grijpen, zeker als ze in hun jeugd
oak nog eens seksueel misbruikt
zijn. Afkicktherapieen zouden hier
meer specifieke aandacht voor
moeten hebben, ook al is niet meer
dan ongeveer een kwart van alle
drugsverslaafden vrouw. In de
onderzochte groep verslaafden
blijken vrouwen wat minder riskant
met hun !even om te springen dan
mannen, en komen ze minder met
justitie in aanraking; wel lijkt het
voor hen moeilijker om een
niet-verslaafde partner te vinden. De
steekproef is echter bescheiden van
omvang. Hoewel ook volgens de
onderzoekster zelf de studie zich
hier nauwelijks voor leent, pakt ze
nog even in de beste Duitse
filosofische traditie uit: 'Misbruik,
afhankelijkheid en verslaving hebben
aantoonbaar de huidige
gevoelsarme, functionalistische,
concurrentie-gerichte en technocratische autonomie-utopie met zich
meegebracht als een late
verschijningsvorm van het
patriarchaat Een en ander komt tot
uitdrukking in de mannelijke
waarden: ambitieus, intellectueel,

logisch denken, zelfcontrole, en in
het nastreven van een opwindend
bestaan. Aan het eind van het artikel
warden positieve gevoelswaarden
van toepassing verklaard op
vrouwen en mannen.
Met literatuuropgave.
Sladitofferstudies
38

Wright, M.
Victims, mediation and criminal justice
The criminal law review, maart 1995,
pp. 187-199
Pas zeer recent is in de strafrechtspleging aandacht ontstaan
voor de positie van het slachtoffer.
De VN hebben die positie in 1985
internationaal erkend. In GrootBrittannie is dat nadien oak
gebeurd. Een aantal zg.
bemiddelingsprojecten zijn daar
gestart, waarbij wordt getracht
dader en slachtoffer direct of
indirect met elkaar in contact te
brengen. Twee van dergelijke
experimenten warden beschreven. In
het graafschap Northhamptonshire
is op initiatief van de politie een
project gestart. In 1991 werd in het
kader van dit project 47.500 pond
compensatie overeengekomen. Een
tweede experiment in Leeds is een
initiatief van de plaatselijke
reclassering geweest. Hier wordt de
bemiddeling door plaatselijke
vrijwilligers gedaan, die daartoe
speciaal zijn getraind. In beide
projecten is de tevredenheid van de
slachtoffers groat Belangrijk
voordeel van bemiddeling is dat het
de traditionele strafrechtspleging
opheft. Er zijn wel enkele punten van
aandacht. Zo is het belangrijk am de
bemiddeling zorgvuldig te plannen.
Lastig is oak een goed evenwicht te
vinden tussen de belangen van het
slachtoffer en die van de dader. Ten
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slotte kan de vraag warden
opgeworpen of bemiddeling wel
voldoende tegemoet komt aan de
traditionele eisen van het strafrecht
De auteur beantwoordt dew vraag
positief

Preventle
39
GIIlham, IR., GA. Bartlett
Decaying interest in burglary
prevention, residence on a block with
an active block club and communication linkage; a routine activities
approach
Journal of crime and justice, 17e jrg.,
nr. 2,1994, pp. 23-48
Veel inbraakpreventieprogramma's
blijven in bun ontplooiing steken
door desinteresse van participanten.
Maar aard en oorzaken van deze
achteruitgang in belangstelling zijn
tot nu toe weinig onderzocht De
auteurs deden een studie onder
bewoners van een gebied in het
noord-oosten van de VS waar
preventieprogramma's van de grand
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waren gekomen. Uitgaande van de
routine-activiteitentheotie gingen de
auteurs er van uit dat desinteresse
wordt aangemoedigd door
(paradoxaal genoeg) zowel de
aanwezigheid van een actief
wijkcomite als door intensieve
onderlinge contacten tussen
buurtbewoners. De door de auteurs
gehanteerde onderzoektechniek
staat bekend als 'ratio-level
multidimensional scaling' (HMOS).
Het onderzoek had een longitudinale
opzet Met de vragenlijst werd
gdinformeerd naar het belang van
prevente, (on)tevredenheid met de
politie, de vrees voor inbraak en de
mate wamin inbraakpreventie
inbraken en andere wijkproblemen
kan helpen oplossen. De auteurs
conduderen dat hun twee
uitgangspunten werden bevestigd.
Zij pleiten eivoor programma's
zodanig op te zetten dat participanten worden aangemoedigd zich
bkjvend te interesseren voor
inbraakpreventie.
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De WODC-rapporten
On zo veet mogelijk belanghebbenden te informeren over de
onderzoeksresuttaten van het WODC
wordt een beperkte oplage van de
rapporten kosteloos verspreid onder
functionarissen, werkgroepen en
instellingen binnen en buiten het
Ministerie van Justitie. Dit gebeurt
aan de hand van een verzendlijst die
afhankelijk van het ondeiwerp van
het rapport opgesteld wordt
Vanaf 1 januaii 1989 worden de
rapporten in de reeks Onderzoek en
Beleid uitgegeven door Gouda Quint
By. Rapporten die ná deze datum
zijn verschenert zijn voor belangstellenden, die niet voor een kosteloos
rapport in aanmerking komen, te
bestellen bij Gouda Quint BV,
postbus 1148, 6801 MK Amhem,
telefoon: 085 - 45 47 62. [en complete
lijst van de WODC-rapporten is te
verkrijgen bij het WODC (tel.:
070-370 65 54). Hieronder volgen de
titelbeschrijvingen van de in 1993,
1994 en 1995 verschenen rapporten.
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