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Voorwoord 	 5 

Ook binnen Justitie heeft het kwaliteitsdenken ingang gevonden. Elke 
afdeling of dienst lijkt in de ban van grotere klantgerichtheid en klant-
vriendelijkheid. Justitie zou sneller, beter en responsiever te werk moe-
ten gaan, steeds open voor kritiek en suggesties. 

Het interessante van het kwaliteitsdebat is dat nagegaan wordt wat nu 
eigenlijk de achterliggende maatstaven zijn waarmee wordt gewerkt. Die 
maatstaven zijn niet te reduceren tot alleen doelmatigheid en efficiency. 
Misschien dat het debat over kwaliteit een patent antwoord kan bieden 
op de bedrijfsmatige benaderingen die nu zo sterk de boventoon voeren. 

Niettemin blijft de verleiding groot om voorrang te geven aan bedrijfs-
matig werken. Justitie is immers een groei-business. De organisatie 
wordt groter en ingewikkelder, er moet meer gestroomlijnd en gestuurd 
worden. Met alle risico's vandien. Want er is meer kans op 'bedrijfsonge-
vallen' en 'produktiefouten'. Nu kan een willekeurig bedrijf op de markt 
zich wel wat fouten veroorloven, maar Justitie niet. De symboolfunctie 
van het strafrecht staat immers op het spel. Een daarmee verwante vraag 
is of Justitie wel altijd aan de eisen van 'meer en beter' kan en moet be-
antwoorden. De normen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid staan 
immers vaak op gespannen voet met de verlangens van koning klant. 

Hoe dan ook, het kwaliteitsdebat zou duidelijkheid kunnen verschaf-
fen over de eigen identiteit van Justitie, de eigen aard van haar werk-
zaamheden, zodat de organisatie beter zicht krijgt op de beoogde doelen 
en zich beter rekenschap kan geven van haar positie. Kan Justitie on-
danks ldantgerichtheid haar identiteit behouden? En met welke normen 
kan kwaliteit eigenlijk worden vereenzelvigd? Op deze vragen pogen de 
auteurs in dit themanummer antwoorden te geven. 

In hun openingsbijdrage schetsen F.C.J. van der Doelen en H.J.R. Fijn 
de recente omarming van het kwaliteitsdenken. Net  als het bedrijfsleven 
is de moderne ondernemende overheid aangewezen op kwaliteitszorg. 
Kwaliteitshandvesten en klachtenregelingen vinden steeds meer ingang, 
ook binnen Justitie. De auteurs gaan in op de vraag welke kwaliteits-
ontwikkelingen bij Justitie gaande zijn, schetsen de normen die binnen 
drie organisatorische geledingen van Justitie (beleid, wetgeving en be-
drijfsvoering) centraal staan en hoe daar inhoud wordt gegeven aan het 
bevorderen van kwaliteit. Die normen lijken elkaar soms uit te sluiten, 
hetgeen het evenwicht van de gehele Justitie-organisatie zou kunnen 
dwarsbomen. De oplossing van dat probleem wordt gezocht in de Inte-
grale Kwaliteitszorg (Total Quality Management), een opvatting die er 
vanuit gaat dat alle organisatie-aspecten bijdragen aan de kwaliteit van 
het eindprodukt, van motivatie van werknemers tot zorg om het milieu. 

In het volgende artikel geeft H.J.R. Fijn een overzicht van de ontwikke-
lingen van kwaliteitszorg binnen een vijftal uitvoeringsorganisaties van 
Justitie. Na kwaliteit te hebben omschreven als klantgerichtheid stelt Fijn 
dat niet aan alle verwachtingen van burgers - de belangrijkste klanten-
groep - kan worden voldaan. Justitie dient immers ook aan de maatsta-
ven van rechtszekerheid vast te houden. Tenslotte houdt de auteur een 
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pleidooi voor kwaliteitszorg als integraal management dat het nut van 
leer-ervaringen beklemtoont. Daartoe behoort de opvatting dat 
kwaliteitstekorten vaak door de leiding veroorzaakt worden en dat 
nieuwe ideeën meer kans maken wanneer hiërarchisering wordt tegen-
gegaan. 

J.R. Jansonius, verbonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
gaat in op het stelsel van integrale kwaliteitszorg bij de politie dat op 1 
januari van dit jaar werd geïntroduceerd. De auteur beschrijft de tot-
standkoming en de contouren van het stelsel, waarbij het model van de 
Nederlandse Kwaliteitsprijs als voorbeeld heeft gefungeerd. Speciale 
aandacht gaat uit naar de drie componenten van evaluatie van het stel-
sel: zelfevaluatie, visitatiecommissies en inspectie. Daartoe is inmiddels 
onder andere een kwaliteitsbureau opgericht, alsmede een nieuwe In-
spectie Politie. Tenslotte bespreekt de auteur de mogelijkheden van het 
stelsel. 

In de laatste twee artikelen wordt de kwaliteit van justitiediensten door 
buitenstaanders beoordeeld, eerst door M. Oosting, de Nationale om-
budsman. Na eerst te hebben onderstreept dat het werk van de overheid 
een geheel eigen aard heeft, wijst Oosting erop dat vooral een goede uit-
voering bepalend is voor het beeld dat de burger van de overheid heeft. 
De overheid zou idealiter aan een drietal kwaliteitscriteria moeten vol-
doen: democratisch gehalte, rechtsstatelijkheid en doelmatigheid. Deze 
drie kunnen ook wel 'vereisten van behoorlijkheid' worden genoemd. 
Vervolgens gaat Oosting in op de vraag of Justitie voldoet aan die kwali-
teitsnormen. Hij constateert dat Justitie sinds 1994 de lijst van bestuurs-
organen aanvoert waarover de meeste klachten worden ingediend. Het 
ministerie zou vooral op de punten van voortvarendheid en actieve in-
formatieverstrekking tekortschieten. Dat geldt met name voor de IND. 
Echter, onder andere door de invoering van een klachtenlijn zou deze 
dienst inmiddels op de goede weg zijn. 

Tenslotte geven M,J. Winters, G.A.C. Alders en J.M.J. van den Berg een 
beschouwing vanuit de Algemene Rekenkamer. Tijdens de doorlichting 
van de justitie-onderdelen stelt de Rekenkamer de volgende criteria cen-
traal: rechtmatigheid, effectiviteit, efficiëntie en democratie. Daarna gaan 
de auteurs in op een aantal door de Rekenkamer gepubliceerde onder-
zoeken waarbij onder andere het financiële beheer behandeld wordt. 
Tenslotte geven ze aan welke uitdagingen Justitie de komende jaren zou 
moeten aangaan, waaronder een betere periodieke organisatie-
doorlichting. 



De normen van Justitie 

dr. F.C.J. van der Doelen en mr. HJ.R. Fijn *  

'Natuurlijk is het gechargeerd als het zo gezegd wordt, maar er is werkelijk 
alle reden om nerveus te worden als een jurist zonder management-
ervaring een kwaliteitssysteem benadert. Door training en houding zal 
deze veelal geneigd zijn naar de afwijking in plaats van de regel te kijken.' 
(Noordhoek, 1995, p. 22) 

'Tengevolge van de spanning tussen werkaanbod en middelen om dat 
aanbod tegemoet te treden, zal de komende jaren veel energie en aandacht 
worden gevraagd om de kwaliteit van de justitiële taakuitoefening op een 
voldoende peil te houden.' 
(Memorie van Toelichting Justitiebegroting 1996, p. 4) 

Het optreden van de belastingdienst, justitie en politie geeft burgers het 
meeste aanleiding tot klachten. 
(Bron: Jaarverslagen Nationale Ombudsman). 

Bovenstaande drie teksten illustreren dat 'justitie' en 'kwaliteit' niet zon-
der meer als een vanzelfsprekende twee-eenheid worden beschouwd. De 
aangestipte oorzaken zijn divers. De minister van Justitie benadrukt het 
schaarste-aspect en wijst op het spanningsveld tussen de explosief stij-
gende werklast en de beperkte overheidsbudgetten. De Nationale Om-
budsman vestigt de aandacht op de aard van de werkzaamheden. Het 
contact met een justitiedienst (zoals bij voorbeeld de immigratiedienst of 
het gevangeniswezen) vindt meestal niet plaats op basis van vrijwillig-
heid en stemt de betrokken burgers dan ook zelden echt tevreden. 
Noordhoek wijst weer op een andere factor, namelijk de aard van de juri-
disch geschoolde medemens. Met zijn aandacht voor de casus en de 
norm, verkeert de jurist in de praktijk vaak op gespannen voet met meer 
massale produktieprocessen: wel inzicht in de details, geen overzicht van 
de hoofdlijnen. Maar Justitie is inmiddels big business. En voor een goed 
functioneren van die organisatie is inzicht in de Wetten van de Moderne 
Rechtsstaat niet meer voldoende. Ook kennis van de Wet van de Grote 
Aantallen is noodzakelijk (Langbroek, 1994). 

De aangehaalde citaten roepen dan ook al snel de achterliggende, fun-
damentele vraag op waar we het eigenlijk over hebben, als we spreken 
over 'de kwaliteit van justitie'. Kwaliteit is ons inziens eenvoudigweg te 
omschrijven als: het voldoen aan normen. De vraag die vervolgens on- 

• F.C.J. van der Doelen is senior-adviseur sturingsrelaties strafrechtelijk beleid en geaccredi- 
teerd auditor van het Instituut Nederlandse Kwaliteit H.J.R. Fijn is hoofd van het Bureau 
Inspectie en Kwaliteit van de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering. 
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vennijdelijk opdoemt, is minder eenvoudig te beantwoorden: 'Over 
welke normen hebben we het?' Wat iemand als kwaliteit beschouwt, is 
afhankelijk van de normen die iemand aanlegt. 

In deze inleidende bijdrage beschrijven we achtereenvolgens enkele 
algemene principes, goeroes en methodieken van het zogeheten 
kwaliteitsmanagement. Tevens belichten we de achtergronden binnen 
de overheid. Vervolgens laten we zien welke normen binnen drie organi-
satorische geledingen van liet kemdepartment (beleid, wetgeving en be-
drijfsvoering) centraal staan en hoe daar inhoud wordt gegeven aan het 
bevorderen van de kwaliteit. Tenslotte ronden we af met het integrerende 
kader van het Instituut Nederlandse Kwaliteit, dat samenwerking tussen 
de verschillende organisatorische geledingen van het Ministerie van Jus-
titie kan bevorderen. 

Principes, goeroes en methoden van kwaliteitsmanagement 

Kwaliteit betekent letterlijk eigenschap. Een produkt of dienst is van 
kwaliteit, zo luidt de algemeen aanvaarde definitie, indien zijn/haar 
eigenschappen beantwoorden aan de daaraan door de gebruiker 
redelijkerwijs te stellen eisen, ongeacht of deze expliciet naar voren 
gebracht zijn. Methodische kwaliteitszorg houdt zich bezig met het 
bevorderen van het beantwoorden van produkten en diensten aan die 
eisen, onder andere door het beheersen van produktieprocessen, het 
peilen van eisen en verwachtingen bij afnemers en andere daarmee 
samenhangende werkwijzen. Het terrein van de kwaliteitszorg is een 
onderdeel van de bedrijfskunde geworden en heeft inmiddels een 
wetenschappelijke onderbouwing gekregen in de vakliteratuur. 

In de kwaliteitszorg, die in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog 
tot ontwikkeling is gekomen, eerst in Japan en later ook in het 
industriële westen, zijn enkele hoofdstromen te onderscheiden. Auteurs 
als W Edwards Deming en J.M. Juran hebben veel gedaan aan de 
ontwikkeling van statistische procescontrole. De gedachte hiervan is dat 
niet alle produkten fysiek door de eindcontrole hoeven te gaan wanneer 
een statistisch verantwoorde steekproef die ondervangt. Ook 'de 
ontdekking' dat meer fouten en tekorten in produkten veroorzaakt 
worden door 'het beleid' of door 'de leiding' dan door het personeel in 
de uitvoering, wordt vooral aan hun naam verbonden. 

In de filosofie van Deining staat een variant op de leerkring centraal. 
Die start met plan, vervolgt met do, loopt dan door naar check en naar 
actllearn. De betekenis, in alle simpelheid, is deze. Optimale produktie 
of dienstverlening begint met planning, gevolgd door uitvoering. 
Daarna wordt grondig en systematisch geëvalueerd of de uitvoering ook 
overeenstemt met in de planning geformuleerde doelen. Tenslotte 
wordt bijgestuurd (act) en worden de leerervaringen (learn) gebruikt in 
de volgende planning. 
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Deze in zijn simpelheid bijna génante cirkel wordt in veel situaties 
slechts half doorlopen: alleen de eerste twee stadia zijn gebruikelijk. 
Gebrek aan evaluatie en aan analyse van de oorzaken waardoor doelen 
niet gerealiseerd worden (en het daaraan verbinden van consequenties) 
zijn in veel organisaties schering en inslag. Liever maakt men nieuwe 
plannen en start men nieuwe uitvoeringsprocessen dan lering te 
trekken uit het verleden. 

De gedachten van deze twee Amerikanen werden vooral toegepast in 
de Japanse auto-, elektronica- en optische industrie. Het succes daarvan 
leidde vervolgens tot wereldwijde aandacht voor 'het Japanse model'. In 
later jaren werd, vooral vanuit Europa en Amerika, gewerkt aan een 
methode om zeker te zijn van bepaalde kwaliteitsaspecten van bij 
voorbeeld industriële produkten. Hoe kon de fabrikant van het 
eindprodukt vertrouwen op zijn toeleverancier? Moet die zelf het 
fabricageproces gaan inspecteren of kan dat simpeler? Daarom werden 
internationaal normen geformuleerd voor de kwaliteit van produkten, 
en nog later van diensten. De International Standards Organization hier 
te lande vertegenwoordigd door het Nederlands Normalisatie Instituut, 
publiceerde de NEN-ISO-normen, de 9000-serie. Beschrijf je proces op 
daartoe geëigende ('genormeerde') wijze in een handboek, en laat een 
externe deskundige beoordelen of je je daaraan inderdaad houdt. 
Daarvan krijg je een certificaat en dan ben je 'ISO gecertificeerd'. 

Dominant op het terrein van het kwaliteitsbeleid is het certificaat van 
de International Standardisation Organisation (ISO-normen). Het 
certificaat heeft betrekking op de gevolgde procedures binnen de 
bedrijfsvoering en is internationaal erkend. In de meest strikte zin zegt 
het echter niets over de kwaliteit van het geleverde produkt. En dat heeft 
nadelen. Men kan bij voorbeeld zeer beheerst betonnen zwemvesten 
maken en daarvoor het ISO-certificaat verkrijgen. Het perspectief van 
de klant is namelijk (relatief) onderbelicht in de ISO-aanpak. Verder 
draagt de aanpak het gevaar te ontaarden in een doel op zich, vooral de 
zorg (of de hobby) van de speciale afdeling Kwaliteit, met een grote 
aandacht voor bureaucratische procedures. Na het verkrijgen van het 
ISO-certificaat slaakt iedereen een zucht van verlichting en gaat over tot 
de orde van de dag. 

Sinds de jaren vijftig kent Japan een kwaliteitsprijs. Dit fenomeen is in 
de jaren tachtig in de Verenigde Staten en thans ook in Europa 
aangeland. De Malcolm Baldrige Award is bij wet door het Congres van 
de Verenigde Staten ingesteld en de European Quality Award wordt 
jaarlijks uitgeloofd door de Europese organisatie EFQM. In Nederland 
bestaat de Nederlandse Kwaliteitsprijs en -onderscheiding. Het 
onderscheidende van deze twee laatste benaderingen is dat op negen 
terreinen de excellence van een onderneming aangetoond moet worden. 
Deze prijzen hebben een bredere scope dan de ISO-benadering en 
onderkennen dat kwaliteit niet slechts een kwestie is van het produkt 
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en de beheersing van processen maar ook van motivatie van personeel, 
inrichting van de organisatie en erkenning in de samenleving. 

Over het rendement van kwaliteitszorg bestaan verschillende 
opvattingen. De gangbare is dat de invoering van een kwaliteits-
programma lange adem en grote investeringen vergt, vooral in 
aandacht en energie van het management. De opbrengsten, zowel in 
effectiviteit als in efficiency zijn echter beduidend. 'Quality is free', aldus 
Crosby, die betoogt dat 'doing things right the first time', 'just in time' 
(voorraadbeheer) en andere programma's, moneymakers van de eerste 
orde zijn. In sommige bedrijven kunnen naar zijn opvatting de kosten 
met 10 tot 50% dalen door invoering van kwaliteitsborging. Zorg dat je 
de dingen meteen de eerste keer goed doet, dat spaart je inspectie en 
herstel. Daartoe heeft Crosby 'Right the first time' en andere 
programma's ontwikkeld. Aldus heeft hij binnen zijn bedrijf, ITT, een 
omwenteling bereikt die de marktpositie aanzienlijk versterkt heeft en 
de winst verveelvoudigd. De hotelketen Sheraton bereikte met zijn 
methode in vijf jaar de ommekeer van slechtst geclasseerde hotels naar 
beste. 

Klachtenregelingen en lcwaliteltshandvesten 

10 

In de gehele westerse wereld tekent zich een trend naar een terug-
tredende centrale overheid af. In tal van landen zijn gelijktijdig daarmee 
initiatieven gaande om de kwaliteit van de overheidsdiensten te verbete-
ren, zoals via de ondernemende overheid in de Verenigde Staten ('rein-
venting government') of een nieuw sociaal contract in Groot-Brittannië 
('citizen's charters'). Deze initiatieven hebben een verschillende achter-
grond en daardoor typerende neveneffecten. 

In het Verenigd Koninkrijk bij voorbeeld is in de jaren tachtig onder de 
voortvarende leiding van Thatcher de nationale overheid voor een be-
langrijk deel ontmanteld door te privatiseren, decentraliseren en ver-
zelfstandigen. Gelijktijdig is daarbij de positie van de burger versterkt 
door het opzetten van allerlei klachtenregelingen. Verder bood premier 
John Major in 1992 het parlement een raamregeling voor zogenaamde 
Citizen's Charters aan. Zelfstandige uitvoeringsorganisaties zijn sinds-
dien verplicht kwaliteitshandvesten op te stellen waarin kwaliteitsnor-
men voor de dienstverlening aan burgers worden geformuleerd. Klacht-
recht en eventuele financiële compensatie dwingen de uitvoerders naar 
de burgers te luisteren. De charters kunnen een versterking betekenen 
van kwaliteitsbeleid van de betreffende overheidsdienst. Zij bevatten in-
houdelijke, service- en communicatiebepalingen. In veel gevallen is een 
vorm van compensatie voorzien (kan maar hoeft niet financieel) voor het 
geval de dienst haar beloftes niet waarmaakt. Het is een vorm van zelfre-
gulering die bovendien goed aansluit op een andere trend: individuele 
burgers wenden zich met hun klachten in toenemende mate direct tot 
overheidsdiensten in plaats van tot hun politieke vertegenwoordigers. 
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Ook in Nederland vormen de Haagse ministeries zich om tot kleine 
kerndepartementen, waarbij de uitvoering van het beleid wordt overge-
heveld naar zelfstandige uitvoeringsorganisaties of lagere overheden. 
Tegelijk met de trend tot privatisering, verzelfstandiging en het verster-
ken van marktwerking zijn ook klachtregelingen in zwang geraakt. Op tal 
van beleidsterreinen met verzelfstandigingstendensen ontstaan inmid-
dels klachtenregelingen. Zo is de positie van cliënten van zorg-
instellingen (ziekenhuizen, Riaggs, bejaardenhuizen) versterkt via het 
nieuwe wetsontwerp Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Ook in de 
nieuwe Politiewet is bij voorbeeld een verplichte klachtbehandeling 
voorgeschreven in een raamregeling. Er dient een onafhankelijke 
klachtencorrunissie te komen die de korpsbeheerder adviseert over de 
behandeling van de klacht. Verder bepaalt een regiocollege zaken als de 
termijn voor de afhandeling van klachten, de registratie van de inge-
diende klachten en de periodieke publikatie daarvan. 

Of kwaliteitshandvesten hier te lande een grote opgang zullen maken 
is nog niet geheel duidelijk. Het Britse voorbeeld heeft inmiddels enige 
aandacht getrokken maar is nog slechts in beperkte mate nagevolgd. Het 
VSN-project Interliner (interlokale snelbussen) is de enige organisatie 
die een echt kwaliteitshandvest heeft, de Informatie Beheer Groep 
(studiefinanciering en inning van lesgelden) zal de tweede worden. 

Een onderzoeksgroep (Noordhoek e.a., 1995) heeft in opdracht van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheden voor invoering 
van kwaliteitshandvesten in Nederland verkend, met name bij early in-
novators onder overheidsorganisaties. Daaruit komt een rij genuan-
ceerde aanbevelingen naar voren. Weliswaar kunnen handvesten een 
uitwerking betekenen van wat overheidsorganisaties toch al moeten 
doen in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht, maar de invoe-
ring dient (nog) niet centraal opgelegd te worden. Kennisverbreding, pi-
lotprojecten, uitwisseling met Groot-Brittannië en een kennisplatform 
zouden de eerste aanzet moeten vormen. 

Willen klachtenregelingen en kwaliteitshandvesten werken als de ogen 
en oren van het bestuur, dan is brede bekendheid bij het publiek nood-
zakelijk. Het al te uitbundig aanprijzen van een klachtregeling zal door 
de meeste medewerkers van de betrokken dienstonderdelen niet van 
harte worden ondersteund. Als geen ander kennen deze uitvoerders de 
beroepsquerulanten die kleine incidenten tot het bot uitbuiten en gedre-
ven ten strijde trekken tegen de ambtelijke molens. De koudwatervrees 
voor het voeren van een actief klachtenbeleid berust echter op een voor-
oordeel. Het bestaan van een leger van beroepszeurders lijkt voor een 
belangrijk deel een mythe (Dijkstra, 1991). 

Aan de andere kant dient Koning Klant niet te heersen als een Abso-
luut Despoot. Een te grote nadruk op enkel de rechten van de klant, zon-
der het in ogenschouw nemen van plichten, kan op den duur onge-
wenste neveneffecten hebben. De regelingen worden dan 
dichtgetimmerd, waardoor flexibiliteit afneemt en bureaucratisering toe- 
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neemt. Het is dan ook de vraag of de klant bij voorbeeld het meest gebaat 
is met directe (forse) financiële schadeloosstelling in gevallen van onbe-
hoorlijk ambtelijk gedrag. Daar lijken, zoals de Noordamerikaanse erva-
ringen leren, verzekeringsmaatschappijen en advocaten het meest mee 
gediend. 

Klachtenregelingen en kwaliteitshandvesten dienen dan ook nadruk-
kelijk te worden ingepast in een meer politiek en beleidsmatig kader, dan 
thans vaak het geval is. Ten onrechte wordt in bovengenoemde beschou-
wingen de term kwaliteit te zeer verbonden en verengd tot louter het 
functioneren van de uitvoeringsorganisaties. Volgens Kicken (1993, p. 
26) wordt de overheid in de (internationale) discussie over new public 
management te veel beschouwd als een bedrijfsmatig uitvoerend dienst-
verlenend orgaan. De aard van de collectieve besluitvorming verdwijnt 
uit beeld en de specifieke taken van de beleidsvormende en besturende 
kerndepartementen blijven onderbelicht. Ten onrechte. Op het eerste 
gezicht wat abstractere zaken zoals beleid, strategie, leiderschap en wet-
geving zijn voor de kwaliteit van overheidsorganisaties dan ook zeer be-
langrijk. Dat dit van groot belang is, wordt geïllustreerd door de be-
faamde Deming-regel, die stelt dat tachtig procent van de fouten van de 
werkvloer zijn te herleiden tot het falen van het topmanagement. 

Tegen die achtergrond is het niet verwonderlijk dat binnen de Justitie-
organisatie op verschillende fronten aan kwaliteitsverbetering wordt ge-
werkt, waarbij het overigens geen verbazing wekt dat daarbij verschil-
lende normen worden gehanteerd om te meten wat dan onder kwaliteit 
moet worden verstaan. Want 'Justitie' is niet zo'n monolitisch blok als de 
buitenstaander op het eerste gezicht denkt. Volgen we bij voorbeeld het 
huidige (re)organisatieplaatje dan zijn er thans functioneel minimaal 
een viertal organisatorische clusters te onderkennen: beleid, wetgeving, 
bedrijfsvoering en uitvoering. Hieronder zullen we voor drie organisato-
rische geledingen (wetgeving, beleid en bedrijfsvoering) van het kern-
departement nagaan welke kwaliteitsnormen centraal staan en op welke 
wijze men deze tracht te waarborgen. In de afzonderlijke bijdrage van 
Fijn aan dit themanummer wordt uitgebreid beschreven hoe diverse uit-
voerende Justitiediensten deze problematiek benaderen. 

Normen van wetgevers 

12 

Departementen kunnen worden opgevat als de institutionalisering van 
gearticuleerde maatschappelijke en politieke waarden. De missie van 
een ministerie verwijst naar de rol die een departement speelt bij de ge-
zaghebbende toedeling van die waarde. Zo is het Ministerie van Econo-
mische Zaken er om de collectieve welvaart te stimuleren en het Ministe-
rie van Justitie om de waarden van een geordend rechtsverkeer en 
rechtszekerheid te bevorderen. Uit een tentatieve interdepartementale 
vergelijking blijkt dat Justitie-ambtenaren de noodzaak tot een normatief 



De normen van Justitie 13 

gefundeerd overheidsingrijpen het sterkst benadrukken (Walraven e.a., 
1993). 

Justitie staat voor de rechtsstaat en dit heeft tot gevolg dat traditioneel 
de term 'kwaliteit' vooral wordt geassocieerd met het voldoen aan nor-
men als rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit. 
Een en ander komt bij voorbeeld tot uitdrukking in de sterke organisato-
rische positie van de directie Wetgeving en de dominantie van juristen 
en juridisch georiënteerde bestuurskundigen in het personele kader. De 
rechtsstatelijke normen worden wettelijk gewaarborgd door rechts-
beschermende voorzieningen als het hoger beroep, de Algemene Wet 
Bestuursrecht, de Nationale Ombudsman en allerlei officieel erkende 
inspecties en controlelichamen. In de gedachtengang van menig jurist 
beschikt de overheid - en met name het Ministerie van Justitie - dan ook 
over tal van kwaliteitssystemen avant la lettre. 

Het bestaan van een dergelijk groot aantal wettelijk verankerde, juri-
disch getinte kwaliteitsvoorzieningen is volgens Noordhoek (1995) be-
paald geen reden tot zelfgenoegzaamheid. Hij verzet zich tegen het idee 
dat dergelijke juridische systemen op zichzelf ook daadwerkelijk de kwa-
liteit van overheidsoptreden zouden kunnen waarborgen. Het probleem 
bij de wettelijke waarborgsystemen is dat de klachten veelal niet binnen-
komen op de plaats waar de fouten worden gemaakt en dat de rechts-
gang vaak te lang is, waardoor eventuele lessen niet op een logische en 
positieve manier kunnen worden geleerd door degenen die de fouten 
hebben gemaakt. Bovendien leidt het schriftelijk karakter van wetten en 
regels tot extra bureaucratie waar dat niet in het belang van de burgers/ 
klanten is. 

Tenslotte wordt ook nog het vermogen om schriftelijk te communice-
ren stelselmatig overschat en de behoefte aan mondelinge informatie 
onderschat. Kortom: 'Als we het proberen samen te vatten dan zijn 
kwaliteitssystemen preventief gericht en wettelijke systemen repressief. 
Gaat het in het kwaliteitsdenken vooral om 'de dingen in een keer goed 
doen', in het juridisch denken is er een vangnet gecreëerd voor als de 
dingen fout gaan (wat ze zeker doen) en is de preventieve werking indi-
rect; zonder sancties werkt het niet' (Noordhoek, 1994, p. 22). Ook een 
instelling als de Nationale Ombudsman past in dit stramien. Hij vindt 
dan ook de juridische kant inmiddels wel perfect gedekt en acht het voor 
de overheid daadwerkelijk tijd voor een kwaliteitsbenadering: hoe ko-
men overheidsorganisaties zover dat ze niet de fouten maken die tot juri-
dische acties c.q beroepsprocedures leiden? 

De uitspraken van Noordhoek over de noodzaak van een kwaliteits-
aanpak die het domein van de wet- en regelgeving overstijgt, zijn prikke-
lend, maar dekken niet het gehele scala aan kwaliteitsinitiatieven, zoals 
die bij voorbeeld door Justitie zijn gepraktiseerd en gestimuleerd in het 
wetgevingsproces en de rechtshandhaving. Men denke hierbij met name 
aan de ontwikkelingen rondom de justitiële nota's Zicht op wetgevingen 
Met vaste hand. 
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In de kabinetsformatie 1989 werd geconstateerd dat de kwaliteit van 
de wetgeving problematisch was. Een algemeen wetgevingsbeleid ge-
richt op verbetering van de rechtsstatelijke (grondrechten, rechtsgelijk-
heid, algemene rechtsbeginselen) en bestuurlijke (doelmatigheid, hand-
haafbaarheid, uitvoerbaarheid) kwaliteit van de wetgeving zou het een 
en ander kunnen ondervangen. Een en ander vond zijn neerslag in de 
nota Zicht op wetgeving. Sindsdien toetst het Ministerie van Justitie via 
een intercollegiale rol de wetgevingsprodukten van andere departemen-
ten preventief op de kwaliteit. Die toetsing geschiedt in de praktijk - met 
het oog op een efficiënte werkwijze - informeel en zo veel mogelijk op 
hoofdpunten. Er wordt meestal geen schriftelijk advies uitgebracht, maar 
veel per telefoon en fax overlegd. Slechts af en toe neemt Justitie deel aan 
de wetgevingsprojecten van andere departementen (Van Kreveld, 1991, 
p. 88). 

De vraag is hoe deze kwaliteitsborging van wetgevingsprodulcten in de 
praktijk functioneert. De Algemene Rekenkamer (1994) onderzocht de 
totstandkoming van 36 wetten van 37 afdelingen bij twaalf ministeries. 
De totstandkoming daarvan had gemiddeld zeven jaar geduurd. Vier jaar 
daarvan werd in beslag genomen door de voorbereiding van het wets-
voorstel op het ministerie. De Algemene Rekenkamer concludeerde met 
enig gevoel voor understatement dat het proces van wetgeving voor ver-
betering vatbaar is. Bij de behandeling in de Staten-Generaal had - voor 
zover het de kwaliteit van de wetgeving en niet de politieke discussie be-
trof- twee derde van de gemaakte opmerkingen betrekking op juridische 
kwaliteitseisen zoals rechtmatigheid, en verwerkelijking van rechtsbe-
ginselen, van onderlinge afstemming en van eenvoud, duidelijkheid en 
toegankelijkheid (Noordhoek, 1994, p. 24). Oplossingen zijn volgens de 
Rekenkamer een grotere betrokkenheid van de departementsleiding en 
een meer projectmatige aanpak van wetgevingsprocessen via beleids-
plannen, werkprogramma's en tijdverantwoording. De wens van de Re-
kenkamer om de kwaliteitsborging te preciseren en schriftelijk contro-
leerbaar te maken, droeg volgens de minister van Justitie het gevaar in 
zich van meer bureaucratische rompslomp, waarvan geen sturende wer-
king meer zou uitgaan (Noordhoek, 1994, p. 33). 

Ook bij de meer directe rechtshandhaving is er aandacht voor het bor-
gen van de kwaliteit van Justitie. Zo besteedt de rechterlijke organisatie 
in toenemende aandacht aan kwaliteitsverbeterende projecten, zoals 
onder andere blijkt uit het Plan van aanpak reorganisatie Openbaar Mi-
nisterie en Zittende magistratuur 2000. Een belangrijke rol is daarbij weg-
gelegd voor de intercollegiale toetsing. Ook binnen de rechterlijke macht 
zou de intercollegiale toets een rol kunnen spelen, met inachtneming 
van de constitutionele onafhankelijkheid. Wellicht dat daarbij initiatie-
ven in het buitenland nuttige inspiratie kunnen bieden. In Canada bij 
voorbeeld, startte de provincie Nova Scotia onlangs een zeer interessant 
proefproject, waarin rechters op vrijwillige basis participeren (Poel, 
1995). In dit proefproject kiest elke individuele rechter een mentor, met 
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wie hij een periodiek overleg voert. Op de agenda staan de afgehandelde 
zaken. Deze zaken worden doorgesproken aan de hand van een door de 
individuele rechter ingevulde, gestandaardiseerde lijst van aandachts-
punten. Centraal staan items met betrekking tot de strafmaat, de juridi-
sche kennis en het management van zaken. De gegevens van de lijst van 
aandachtspunten worden opgeslagen in een databank. Een universiteit 
analyseert de anonieme, geaggregeerde gegevens. De uitkomsten van die 
analyses worden vervolgens weer gebruikt om de opleidingen van rech-
ters te verbeteren. Het proefproject stimuleert op die wijze leerprocessen 
op zowel individueel als provinciaal niveau. De rechterlijke macht ver-
antwoordt de (juridische) kwaliteit, zonder dat de onafhankelijkheid in 
het geding komt. 

Normen van beleidsvoerders 

15 

Een man kan zich een troon van bajonetten bouwen, maar hij kan er niet 
op gaan zitten. Deze befaamde uitspraak van William Ralph Inge (1860 - 
1954), deken van St Paul's in Londen, drukt bondig uit dat de doeltref-
fendheid van repressieve middelen op termijn niet los gezien kan wor-
den van de politieke steun die daaraan wordt gegeven. In het openbaar 
bestuur zijn effectiviteit en legitimiteit dan ook twee belangrijke maat-
staven voor het beoordelen van het politieke handelen. De twee dimen-
sies worden bij voorbeeld door Lipset (1960, pp. 77-96) gebruikt voor het 
typeren van politieke systemen. 

Het zijn dan ook deze waarden die vaak domineren bij de politici en 
beleidsvoerders inzake de vraag of Justitie kwaliteit weet te leveren. Het 
overheidsbeleid moet niet alleen bijdragen aan de oplossing van het 
maatschappelijk probleem (effectiviteit), maar ook voldoen aan de eisen 
van politieke steun (legitimiteit) en haalbaar zijn binnen de compromis-
kaders van een coalitiekabinet (haalbaarheid). Belangrijk voor de mate 
waarin beleidsrelevante normen als legitimiteit, haalbaarheid en poli-
tieke steun worden gerealiseerd zijn met name de onderlinge samen-
hang in de beleidsprocessen en de inhoud van het beleid (Hoogerwerf, 
1993). 

Een belangrijke factor voor de mate van haalbaarheid, steun en legiti-
miteit van een beleid is de wijze waarop de beleidsprocessen met elkaar 
zijn verbonden, waarbij in de bestuurskundige literatuur meestal onder-
scheid wordt gemaakt tussen de processen van agendavorming, voorbe-
reiding, bepaling, uitvoering en evaluatie van beleid. Bepaalde typen 
strategievorming hebben daarbij een karakteristiek effect op de onder-
scheiden processen van het beleid. Normatief getinte en van bovenaf 
aangekondigde meer visionaire strategievorming heeft een sterk agenda-
vormend effect, maar lijkt in de fase van de uitvoering minder invloed te 
hebben. Een vanuit de werkvloer ontworpen op trial and error empirisch 
getinte meer experimentele strategievorming biedt daarentegen minder 
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spectaculaire, agendavormende effecten, maar biedt daarentegen meer 
kans op praktische successen (Van der Doelen, 1995). 

Ook de geschiedenis van de criminaliteitsbestrijding biedt voorbeel-
den van verschillende kwaliteiten van strategische beleidsvorming, in 
termen van legitimiteit en effectiviteit, waarbij met name twee strategi-
sche justitiële beleidsplannen opvallen: de nota Samenleving en crimina-
liteit van VVD-minister Korthals Altes uit 1985 en de nota Recht in bewe-
gingvan CDA-minister Hirsch Ballin uit 1990. Een vergelijking van deze 
twee nota's is met name interessant omdat de twee nota's sterk verschil-
len qua ontwerpproces en qua inhoud en daardoor geheel verschillende 
en typerende effecten hebben op het verloop van het beleidsproces. 

De bottom up ontworpen en relatief sterk empirisch getinte nota Sa-
menlevingen criminaliteit hanteert vooral een experimentele strategie-
vorming. De nota leidde als het ware tot een sociaal-wetenschappelijk 
geaccordeerde politieke consensus, waarin vele nieuwe ideeën op expe-
rimentele schaal werden uitgeprobeerd. Het sterk top down ontworpen 
en normatief getinte beleidsplan Recht in Beweging hanteerde een meer 
visionaire strategie. De nota resulteerde in een politiek geëntameerde 
wetenschappelijke en maatschappelijke discussie en plaatste de 
criminaliteitsbestrijding volop op de politieke agenda. 

Pikant is daarbij de vraag of deze meest recent gevolgde strategie ook 
maatschappelijk gezien effectief is geweest. De commissie Van Traa oor-
deelt hier in essentie negatief over. Het blijft echter gissen hoe de crimi-
naliteit en de criminaliteitsbestrijding zich per saldo hadden ontwikkeld, 
als er een minder visionaire en meer experimentele strategievorming 
was gevolgd. Was er dan geen drievoudige crisis geweest, had die zich 
dan later vertoond of was criminaliteitsbestrijding nog steeds geen hot 
item? Is er per saldo een complete terugslag of is er nog een stapje voor-
waarts gemaakt? 

Ook de inhoud van het gevoerde beleid zelf is uiteraard van invloed op 
de politieke steun en maatschappelijke effecten. Zeker in een open - 
maatschappij met een democratisch politiek bestel zal ook Justitie haar 
doelstellingen dienen te realiseren met meer genuanceerd ingrijpen. De 
oude staatsmanswijsheid 'Regels moeten niet dwingen, maar overtuigen' 
geldt in verhevigde mate. De gereedschapkist van de overheid bevat dan 
ook niet alleen de zweep (geboden en verboden), maar is ook voorzien 
van wortels (financiële prikkels) en preken (communicatie). Daarbij 
komt het vooral aan op de juiste mix van stimulerende en repressieve 
varianten van de drie sturingsmodellen: communicatie, prikkels en voor-
schriften. Stimulerende, belonende instrumenten die gedragsmogelijk-
heden verruimen (voorlichting, subsidie, overeenkomst) dragen voorna-
melijk bij aan de politieke steun en legitimiteit van een bepaald beleid, 
maar leiden doorgaans nauwelijks tot de gewenste gedragsverandering. 
Repressieve, bestraffende maatregelen die de gedragsmogelijkheden be-
perken (propaganda, heffingen, geboden en verboden) zijn daarentegen 
in principe weer zeer bevorderlijk voor de effectiviteit. Ze roepen bij de 
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besluitvorming reeds doorgaans zo veel weerstand op dat ze de fase van 
de beleidsuitvoering nauwelijks halen. Deze twee inzichten leiden sa-
mengevoegd tot het formuleren van de volgende 'geven en nemen'-
hypothese: het gelijktijdig en gecombineerd toepassen van stimulerende 
en repressieve maatregelen van het belonen én straffen, optimaliseert de 
legitimiteit en de effectiviteit van een bepaald overheidsbeleid. 

Tegen deze achtergrond is de vraag of Justitie door belonen of straffen 
doeleinden moet verwezenlijken op zich niet moeilijk te beantwoorden. 
Justitie moet het ene doen en het andere vooral niet laten. Straffen en 
belonen zijn beide van belang voor een succesvol legitiem en effectief 
Justitiebeleid. De ijzeren vuist en de fluwelen handschoen moeten even-
wichtig worden gecombineerd. En dat gebeurt dan ook. Dit geldt uiter-
aard ook op het justitiële terrein. 

Zo onderstreepte de minister Hirsch Ballin bij voorbeeld (naar aardei-
ding van een concrete kamervraag over bovenvermelde 'geven en 
nemen'-hypothese) het grote belang om een mix van beleids-
instrumenten in te zetten. Wil bij voorbeeld de gedragsbeïnvloedende 
overheidsvoorlichting niet enkel legitiem zijn, maar ook effectief, dan is 
gecombineerde inzet van repressieve beleidsinstrumenten gewenst. De 
campagne handhaving snelheidslimieten en de voorlichtings-
ondersteuning van de fraudebestrijding in 1993 zijn beide vormen van 
handhavingsvoorlichting, waarin voorlichting hand in hand gaat met 
andere, in dit geval repressieve beleidsinstrumenten (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1992-1993,22 800, VI, nr. 9). 

Normen van bedrljfsvoerders 

17 

De economische crisis van de eerste helft van de jaren tachtig, maar ook 
de fiasco's rond grote financiële overheidsprojecten zoals de steun aan 
het scheepsbouwconcern Rijn-Schelde-Verolme, de Oosterscheldedam 
en de bouwsubsidies hebben bijgedragen aan een verandering van de 
politieke cultuur in Nederland. Daarin is de aandacht voor een doelma-
tige bedrijfsvoering sterk toegenomen. De aanhoudende bezuinigings-
druk leidde in de jaren tachtig ook in de controle op de doelmatigheid 
tot nuttige vernieuwingen. Daarbij valt met name te denken aan de 
prestatiebegroting van de centrale afdelingen financieel-economische 
zaken, de heroverwegingen door het Ministerie van Financiën en het 
doelmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer (Van der Doe-
len, Leeuw, 1995). 

De aandacht voor bedrijfsvoering nam in de jaren negentig verder toe 
door de in 1991 verschenen heroverwegingsnota Verder bouwen aan be-
heer en de daaraan gekoppelde ontwikkeling richting bestuurs-
departementen met verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties. Managers 
van uitvoerende diensten worden grotere vrijheden toegekend bij het 
schuiven van budgetten tussen personeel en materieel, het reserveren 
van geld over meer jaren en het zelf behouden van efficiencywinsten. 
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Voorwaarde is dat ze hun produktie goed meetbaar maken en zich perio-
diek integraal (laten) doorlichten. 

Thans is bij een enkele Justitie-manager het acroniem PIOFAH nog 
onbekend, maar de meeste overheidsmanagers hebben op hun perio-
dieke overleg inmiddels als vast agendapunt de ontwikkelingen rondom 
de basiselementen van de bedrijfsvoering: Personeel, Informatie, Orga-
nisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting. Het credo van be-
drijfsvoerders is in de eerste plaats dat de overheidsuitgaven beheersbaar 
dienen te zijn en in de tweede plaats dat er in de loop van de tijd altijd 
nog wel doelmatigheidswinsten zijn te boeken, uiteraard met behoud 
van de bestaande verhouding tussen prijs en kwaliteit. 

Deze grotere aandacht voor doelmatigheid en beheersbaarheid bin-
nen de overheid wordt goed geïllustreerd door de geschiedenis van de 
prestatiebegroting in de afgelopen tien á twintig jaar. In een prestatie-
begroting wordt getracht de kosten van de overheid, en de produkten die 
worden geleverd, systematisch met elkaar in verband te brengen. Voor 
Justitie gaat het dan om de relatie tussen de uitgaven en zaken als aantal 
opsporingen, veroordelingen, gevangenen, asielzoekers, rechtsbijstand-
verleningen, onder toezichtstellingen, en dergelijke. Door ontwikkeling 
van uitgaven en prestaties te koppelen en te vergelijken, kan inzicht in de 
doelmatigheid van dienders, magistraten en cipiers worden verkregen. 
Met een prestatiebegroting kan het Parlement niet enkel zien of er sprake 
is van onderuitputting of overschrijding van een budget, maar ook wat er 
mee is gebeurd. 

Het lijkt vrij logisch dat deze informatie het parlement bereikt, maar de 
ontwikkeling van de prestatiebegroting toont aan dat dat iets ingewikkel-
der ligt. Voor het gehele rijk genomen blijkt in 1985 bij voorbeeld gemid-
deld slechts 41.5% van de departementale begrotingshoofdstukken het 
karakter te hebben van een prestatiebegroting. Uitschieters zijn Justitie, 
waar slechts 0.5% van de uitgaven vergezeld gaat van een prestatie-
begroting, en Onderwijs en Wetenschappen waar bijna 70% van de uit-
gaven wordt gedekt door een prestatiebegroting. 

De Algemene Rekenkamer (1987) oordeelde vrij negatief over het func-
tioneren van de prestatiebegroting. Gemiddeld bleken departementen 
slechts twee weken per jaar bezig te zijn met het opstellen van de 
prestatiebegroting. Het feitelijke gebruik van de prestatiebegroting, zo-
wel ten behoeve van het interne beheer als voor de begrotings-
voorbereiding, bleek vrijwel nihil te zijn. 

In de begrotingen voor 1995 wordt inmiddels gemiddeld 75% toege-
licht. Justitie ligt daarbij interdepartementaal gezien inmiddels goed op 
koers. Inmiddels blijkt zo'n 90% van de uitgaven met prestatie-
indicatoren te worden toegelicht. Bovendien is ook de kwaliteit van de 
toelichting bij de vermelde prestatie-indicatoren aanzienlijk verbeterd. 
Duidelijker is vermeld waarom bepaalde indicatoren zinvolle prestatie-
gegevens zijn, of ze geschikt zijn voor het ramen of het beoordelen van 
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de doelmatigheid, en wat voor inhoudelijke conclusies er aan de cijfer-
reeksen kunnen worden verbonden. 

Meer inhoudelijk gemeten, blijkt uit het onderzoek De produktiviteit 
van de overheid van De Groot en Goudriaan (1991) dat de efficiency van 
de organisaties die betrokken zijn bij de criminaliteitsbestrijding (politie, 
Openbaar Ministerie, rechters, gevangeniswezen, reclassering) zich erg 
verschillend heeft ontwikkeld. De produktie van de politie (registratie en 
opheldering van misdrijven, verkeersongevallen, hulpverlening en open-
bare orde) is in de jaren tachtig met 19% toegenomen, waarbij de reële 
kosten per produkt zo'n 20% daalden. De produktie van de rechtspraak 
(vijftien naar werklast gewogen typen civiele, straf- en administratieve 
zaken) is - ondanks forse capaciteitsuitbreiding - in de jaren tachtig ge-
daald met zes procent, waarbij de reële kosten per zaak met 29% zijn ge-
stegen. De produktie van het gevangeniswezen (celcapaciteit) steeg in de 
jaren tachtig maar liefst met 69%. De kosten per gedetineerde daalden 
daarbij met twaalf procent. Al met al is het laatste decennium de produk-
tiviteit van politie en gevangeniswezen gestegen, terwijl die van de recht-
spraak is gedaald. 

Zo'n conclusie - gebaseerd op harde berekeningen met vaak zachte 
cijfers - is natuurlijk vrij kort door de bocht. Vandaar dat om inzicht in de 
wereld achter de cijfers te krijgen, in de nota Verder bouwen aan beheer 
als aanvullende eis wordt geformuleerd dat organisaties zich periodiek 
laten doorlichten. Over de precieze vorm is relatief weinig vastgelegd, 
maar in eerste aanzet heeft de bedoelde doorlichting een vrij sterk 
financieel-administratief karakter en wordt veel nadruk gelegd op het 
beoordelen van de betrouwbaarheid van de prestatiegegevens. Maar, 
geven de verstrekte prestatie-indicatoren wel een goed zicht op de ont-
wikkeling van de produktie? Die vraag is geen overbodige luxe, want 
bovenvermelde produktiviteitscijfers van politie, gerechten en gevange-
nissen kunnen niet zo maar via een eenvoudige zakrekenmachine wor-
den verabsoluteerd zonder de context in ogenschouw te nemen. Zo zal 
de produktiviteit van het gevangeniswezen afnemen doordat er - relatief 
dure - extra beveiligde inrichtingen voor vluchtgevaarlijke criminelen 
worden gebouwd. De produktiviteit van de politie krijgt een tijdelijke dip 
vanwege een twintigjarig reorganisatieproces dat nu op zijn eind loopt, 
zodat politie-agenten tijdelijk meer bezig zijn met hun eigen stoel dan 
met het organisatiedoel. Door periodiek meer diepgaand de organisaties 
door te lichten (via operational audits, inspectie, review, intercollegiale 
toets, visitaties en wat dies meer zij) kan de continuïteit en kwaliteit van 
de organisatie versterkt worden. 

Geïntegreerde kwaliteit 

De normen binnen Justitie zijn dus al met al divers en de verschillende 
organisatie-onderdelen leggen onderscheiden accenten. Wetgevers stel-
len normen als zorgvuldigheid, rechtsgelijkheid, zekerheid en handhaaf- 
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baarheid centraal. Beleidsvoerders zijn met name gepreoccupeerd met 
normen als maatschappelijke effectiviteit en politieke steun. In de wereld 
van de bedrijfsvoerders worden de activiteiten daarentegen weer geijkt 
aan de hand van normen als beheersbaarheid en doelmatigheid. En de 
uitvoerders willen vooral dat hun klanten (die zich bij overheids-
organisaties overigens opsplitst in twee gedaanten: de burger en de fi-
nancier) tevreden zijn met hun produkten. Iedere geleding stelt dus ver-
schillende, eigen normen centraal, waardoor ze tot op zekere hoogte 
langs elkaar heenwerken. 

Een dergelijke benadering zou leiden tot een bijna willekeurig oordeel 
en versplintering. Er ontstaat een onevenwichtig en relatief gefragmen-
teerd kwaliteitsmanagement. Zo bezien lijkt het voor de verantwoorde-
lijke minister van Justitie dan ook vrijwel onmogelijk om een samenhan-
gend beeld te schetsen van de kwaliteit van Justitie. De organisatie zou 
daarvoor eenvoudigweg te groot en te complex zijn. Deze redenering 
dient naar onze mening te worden gerelativeerd. 

De uiteenlopende normen die wetgevers, beleidsvoerders, bedrijfs-
voerders en uitvoerders hanteren, mogen ten eerste niet verhullen dat 
het hier geenszins gaat om eendimensionale werelden met normen die 
elkaar volledig uitsluiten. Er is wel degelijk overlap van en aansluiting 
tussen de diverse normenstelsels, zoals overigens ook reeds bleek uit de 
voorgaande beschrijvingen. Wetgevers hebben naast de eisen van recht-
statelijkheid ook oog voor zaken als doelmatigheid en uitvoerbaarheid. 
Beleidsvoerders werken niet alleen voor de politieke tribune, maar heb-
ben ook oog voor maatschappelijke effectiviteit. Bedrijfsvoerders kijken 
niet alleen naar doelmatigheid, maar besteden ook aandacht aan finan-
ciële rechtmatigheid. Naast tot op zekere hoogte botsende normen zijn 
er dus wel degelijk aanknopingspunten voor samenwerking en integra-
tie. 

Ten tweede geldt ook reeds voor het schaalniveau van de diverse justi-
tiële diensten - of zelfs de afzonderlijke inrichtingen - dat ze doorgaans 
al een dermate grote omvang hebben dat interne, gespecialiseerde, orga-
nisatorische geledingen er een eigen cultuur op nahouden. Op het ni-
veau van bij voorbeeld een penitentiaire inrichting kan het begrip 'kwali-
teit' dan ook vele vormen aannemen. Volgens het hoofd van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen Elting gaat het om een omvattend streven naar 
kwaliteitsverbetering van alle aspecten van het werk: 'De beveiliging, de 
kwaliteit van de keuken, de kwaliteit van de programma's, de kwaliteit 
van de zorg, de kwaliteit van het beheer, de kwaliteit van de bijzondere 
afdelingen, de kwaliteit van de informatievoorziening, de kwaliteit van 
de arbeid, bibliotheek, SKW, sport en van de personele zorg; kortom al-
les' (Balans, mei 1994). 

Op alle schaalniveau's zijn justitiële organisaties vaak al zo groot en 
complex dat van een eendimensionaal kwaliteitsbegrip geen sprake kan 
zijn. Waar het op aankomt, is dat er voor die organisaties een praktisch 
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instrument moet worden ontwikkeld, dat bijna universeel toepasbaar is, 
en dat de belangrijkste kwaliteitsnormen met elkaar weet te verbinden. 

Dergelijke instrumenten zijn er. Diverse stromingen binnen het zoge-
heten kwaliteitsdenken proberen een gefragmenteerd kwaliteitsoordeel 
te doorbreken. Total Quality Management (TQM) of Integrale Kwaliteits 
Zorg (IKZ) is een stroming die er van uit gaat dat alle organisatie- 
aspecten bijdragen aan de kwaliteit van het eindprodukt, ongeacht of zij 
al dan niet rechtstreeks op het primaire (voortbrengings)proces betrek-
king hebben. Bij TQM komen onder andere motivatie van medewerkers, 
een open en niet-hiërarchische management-stijl, zorg voor het milieu, 
verantwoordelijkheid van het bedrijf voor zijn omgeving aan bod. Het is 
een meer omvattende benadering die vooralsnog het sluitstuk van de 
ontwikkeling in kwaliteitszorg betekent. Startend vanuit kwaliteits-
inspectie en eindcontrole kwam deze via statistische technieken en pro-
cesbeheersing hierop uit: het geheel van de organisatie en de kwaliteit 
daarvan bepalen de mate waarin voldaan wordt aan de vragen en be-
hoeften van de afnemers. 

Integrale Kwaliteitszorg (TQM) beoogt een brug te slaan tussen be-
heersing en vernieuwing. Het zag er even naar uit dat kwaliteitszorg een 
dermate, hoge specialistische vlucht nam (via aparte clubs, vakbladen en 
certificaten) dat zij haar kracht dreigde te verliezen. TQM brengt daarin 
een keer: kwaliteit heeft met alle aspecten van de organisatie te maken 
en komt alleen tot stand als de leiding zich geheel aan dat streven com-
mitteert. De leiding heeft ook de positie om de integratie te garanderen. 

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit heeft in deze traditie een zeer 
handzaam model en checklist voor zelfevaluatie van het kwaliteitsbeleid 
ontwikkeld. Het Instituut is een initiatief van Andriessen, voormalig on-
dernemer en minister van Economische Zaken, die daarmee ook de non-
profit sector een praktisch instrument voor kwaliteitsbeleid aanreikte. 
Het model is een zeer beknopte handleiding met handzame, eenvoudige 
rijen uitspraken (die welke van toepassing zijn, aan te kruisen) en check-
lists voor meetpunten van de kwaliteit. De uitspraken en checklists be-
strijken negen aandachtsgebieden van het management. Enerzijds de 
kwaliteit van de organisatie: leiderschap, beleid en strategie, personeels-
management, middelenmanagement en management van primaire pro-
cessen. Anderzijds de kwaliteit van de resultaten: waardering door 'dan-
ten, personeel en maatschappij, en eindresultaten. 

Het model sluit sterk aan op de principes van Total Quality Manage-
ment. Bijzonder is dat in deze kwaliteitsmethodiek het management niet 
buiten beeld blijft, met name doordat de strategie en het leiderschap 
worden doorgelicht. Dus, hier wordt niet alleen kritisch de uitvoering 
tegen het licht gehouden of enkel de bedrijfsvoering doorgelicht. Ook de 
formeel vastgelegde missie en het door de leiding uitgestippelde beleid 
en de strategie worden tegen het licht gehouden. 

Verhelderend daarbij is dat dit in een geïntegreerd kader wordt ge- 
plaatst. Alle totaalscores worden namelijk gezamenlijk weergegeven in 
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Figuur 1: 'Spinneweb' 
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het zogeheten 'spinneweb'. Met dit plaatje kan als het ware in een oogop-
slag worden bezien op welk gemiddeld kwaliteitsniveau de organisatie 
zich bevindt en of de organisatie in evenwicht is. In het spinneweb liggen 
de organisatiegebieden tegenover de resultaatgebieden waarmee ze de 
meest directe relatie hebben. Een hoge score voor 'Personeels-
management' tegenover een lage score voor 'Waardering door het perso-
neel' geeft te denken. Een zo rond mogelijk spinneweb biedt de beste 
kansen op continuïteit voor de organisatie. De negatieve uitschieters 
('denken') moeten het eerste aangepakt worden. 

Het voordeel van de methodiek is de eenvoud. Iedere directeur kan 
samen met zijn managementteam relatief snel en eenvoudig de eigen 
instelling doorlichten en de sterke en zwakke punten van zijn organisatie 
achterhalen. De achterliggende filosofie gaat niet uit van controleren, 
maar van stimuleren. Bedrijven en instellingen kunnen zich vrijwillig 
aanmelden en meedingen naar de Nederlandse Kwaliteitsprijs, die jaar-
lijks in de RAI wordt uitgereikt door de minister-president. Een team van 
ervaren doorlichters komt dan bezien in hoeverre het geschetste beeld in 
de zelfevaluatie klopt met de werkelijkheid (audit). Door de gestandaar-
diseerde aanpak kan - aan de hand van de eigen scores - de organisatie 
bovendien zich vergelijken met anderen. Zo kan de manager zien of op 
bepaalde onderdelen de organisatie bij de slechtsten, de gemiddelden of 
de besten hoort. 



De normen van Justitie 

Besluit 

23 

Voor dat alles moet natuurlijk wel wat gedaan worden. Ervaringen van 
bedrijven en expertise van consultants op dit gebied, inmiddels gebun-
deld in publikaties, geven een indicatie van de noodzakelijke ingrediën-
ten voor een succesvolle TQM-aanpak: 
- commitmentvan het (top)management; 
- lange adem, de bereidheid meerdere jaren hiervoor uit te trekken; 
- een welwillend klimaat voor voorstellen en initiatieven van onderop, 
een actief medewerkers vragen om mee te denken over kwaliteits-
vraagstukken; 
- vrijheid voor medewerkers om 'in de frontlinie' binnen zekere kaders 
hun eigen oplossingen te kiezen en uit te voeren; 
- mogelijkheden om medewerkers voor belangrijke bijdragen te belo-
nen, budget voor verbeteringsprojecten. 

Wat iemand als kwaliteit beschouwt, is afhankelijk van de normen die 
iemand aanlegt. Deze normen staan doorgaans in nauwe wisselwerking 
met iemands belang-stelling. Want in dit ondermaanse geldt immers het 
gezegde 'VVhere you stand, depends on where you sit'. Wetgevers stellen 
normen als zorgvuldigheid, rechtsgelijkheid, zekerheid en handhaaf-
baarheid centraal. Beleidsvoerders zijn met name gepreoccupeerd met 

-normen als maatschappelijke effectiviteit en politieke steun. In de wereld 
van de bedrijfsvoerders worden de activiteiten daarentegen weer geijkt 
aan de hand van normen als beheersbaarheid en doelmatigheid. En de 
uitvoerders willen vooral dat hun klanten tevreden zijn met hun produk-
ten. 

Het relatief simpele doch brede model van het Instituut Nederlandse 
Kwaliteit ondersteunt het TQM en biedt een sterk integrerend kader. 
Justitiebreed gebruik van het evaluatiemodel Nederlandse Kwaliteit kan 
dan ook een eenzijdige benadering van kwaliteit tegengaan en de onder-
linge samenwerking tussen wetgevers, beleidmakers, bedrijfsvoerders en 
uitvoerders versterken. 
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Kwaliteit kan kortweg worden omschreven als het voldoen aan normen 
(zie het inleidende artikel in dit nummer). De mate waarin daaraan vol-
daan wordt, wordt dagelijks vastgesteld door de afnemers, de klanten 
(Mastenbroek e.a., 1992). Ook in dienstverlenende nonprofit organisaties 
die binnen Justitie opereren worden die normen mede bepaald door 
klanten. Kwaliteit is de mate waarin een produkt of dienst voldoet aan 
door de afnemer redelijkerwijs te stellen eisen. In sectoren van (indus-
triële) produktie zijn die eisen te objectiveren. In sectoren van dienstver-
lening worden ze sterk beïnvloed door wat er gebeurt in het contact tus-
sen medewerker en klant. 

Wil men kwaliteit realiseren dan zijn ldantgerichtheid (weten wat je 
afnemers wensen) en IdantvriendelijIdieid (je verplaatsen in de situatie 
van je afnemers en dat tot leidraad maken van handelen) van groot be-
lang om de ambities van de organisatie waar te maken. In het geval van 
een overheidsorganisatie vormen 'burgers' de belangrijkste klanten-
groep. Maar zij niet alleen: per dienst of sector zijn er naast min of meer 
afgebakende groepen (categorieën) burgers ook andere instanties, pri-
vaat of publiek, die klant kunnen zijn. 

Verwachtingen van burgers 

De belangrijkste klantengroep, de burgers, stelt hoge verwachtingen aan 
overheidsdiensten, dus ook aan justitiediensten. Die verwachtingen wor-
den soms wel, soms niet helemaal of in het geheel niet waargemaakt. 
Recent hebben kranten, radio en televisie dit nadrukkelijk duidelijk ge-
maakt. Hiervan zijn vele voorbeelden te geven. 

De zittende magistratuur ondervindt toenemende druk om snel te 
vonnissen en lange vrijheidsstraffen op te leggen. Maar die straffen mo-
gen weer niet te lang uitvallen want dan schiet de celcapaciteit tekort en 
moeten andere delinquenten worden heengezonden. 

Niet alleen rechters worden geconfronteerd met tegengestelde ver-
wachtingen vanuit de samenleving. Ook het Openbaar Ministerie en de 
politie voelen de afgelopen jaren de hete adem van de burgerij - en de 
politiek - in hun nek en staan onder druk om de criminaliteit flink aan te 

• De auteur is hoofd van het Bureau Inspectie en Kwaliteit van de Dienst Preventie, 
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Schneider voor haar hulp bij de totstandkoming van dit artikel. 
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pakken. Ze gebruikten daartoe niet altijd even geschikte middelen. Som-
mige uitwassen zijn door de parlementaire enquête onder de loep geno-
men. Ook de kinderbescherming dient aan uiteenlopende verwachtin-
gen te voldoen: ze moet zorgen dat kinderen effectief en op tijd 
beschermd worden. Anderzijds wordt ze er regelmatig van beschuldigd 
kinderen veel te vlot uit huis te laten plaatsen. 

Met de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het gevangeniswezen is 
het niet wezenlijk anders gesteld. De IND moet helpen de wassende 
stroom vreemdelingen in te dammen ('met een theelepeltje de Noordzee 
tegenhouden', zei staatssecretaris Kosto ooit), maar ze krijgt er flink van 
langs wanneer de rechten van asielzoekers al dan niet vermeend ge-
schonden worden. Gevangenissen lijken wel Hilton, schampert de bur-
gerij, maar bij drie zelfmoorden op rij wordt een commissie ingesteld die 
de medische zorg voor gedetineerden moet onderzoeken. 

Kortom, Justitie kan niet altijd tegemoet komen aan de wensen van 
burgers. In haar nieuwjaarstoespraak 1996 op het departement bena-
drukte minister Sorgdrager dan ook 'dat we de samenleving voor zullen 
moeten houden dat wij veel van haar problemen niet echt kunnen oplos-
sen'. Daaraan kan worden toegevoegd dat oplossingen die Justitie wel 
kan bieden zeker geen gemakkelijke en goedkope zullen zijn. De vraag-
stukken van de rechtsorde kunnen niet simpelweg aan het Justitiebedrijf 
ter afdoening worden overgedragen. Kortom: als we spreken in termen 
van 'klanten van Justitie', zoals hierna gebeurt, en we beschouwen bur-
gers in het algemeen als de belangrijkste klanten, is het nog maar de 
vraag of aan al hun verwachtingen voldaan kan worden. Dit bepaalt in 
hoge mate de specifieke situatie van Justitie in vergelijking met de markt-
sector en zelfs met veel nonprofit-organisaties. 

Dit dilemma - verwachtingen vanuit de samenleving die elkaar lijken 
uit te sluiten - maakt duidelijk dat het vergroten van kwaliteitszorg geen 
gemakkelijke opgave is. Van Justitie mag worden verwacht - het is haar 
professie - om met tegenstrijdige verwachtingen adequaat om te gaan en 
er evenwicht in aan te brengen. Dat wil zeggen: in haar rechtsbedelende 
functie de belangen van het individu en van het collectief zorgvuldig te-
gen elkaar afwegen. Het is de verantwoordelijkheid van Justitie om onge-
acht de ernst van de schending van de rechtsorde te reageren op een 
wijze die past bij de Nederlandse cultuur van verdraagzaamheid en hu-
maniteit. 

Daarmee kan de discussie over kwaliteit en ldantgerichtheid niet als 
afgerond beschouwd worden. Je terugtrekken in de ivoren toren - al dan 
niet in de overtuiging dat professionaliteit garant staat voor voldoende 
kwaliteit - is anno 1996 onmogelijk. Het is zeker de moeite waard om als 
Justitiebedrijf te streven naar meer kwaliteit en concrete kwaliteits-
systemen op te zetten. Waarom? Wat is de toegevoegde waarde van 
kwaliteitszorg bij Justitie? 

De motieven daarvoor zijn van een andere orde dan die van het be- 



Kwaliteitszorg bij Justitie 

drijfsleven. In het bedrijfsleven wordt kwaliteitszorg yaak ingegeven door 
motieven als: 
- het versterkt onze positie op de markt; 
- de concurrent heeft een kwaliteitscertificaat, wij kunnen niet achter-
blijven; 
- onze afnemers eisen in toenemende mate dat we een kwaliteitssysteem 
hebben; 
- het is een trend, we doen er goed aan daarbij betrokken te zijn. 

Deze model,-  en, met uitzondering misschien van de laatste, spelen bij 
overheidsorganisaties nauwelijks een rol. Wat zou Justitie dan kunnen 
bewegen om (nadrukkelijker) kwaliteitszorg voorop te stellen? De vol-
gende motieven kunnen worden genoemd (zie ook Noordhoek, 1995): 

kwaliteitszorg leidt tot afname van het aantal 'fouten' en Incidenten'; 
- er mag een grotere effectiviteit van de geleverde inspanningen ver-
wacht worden; 
- je leert daardoor beter de wensen van klanten kennen (en dan kun je ze 
beter honoreren, afwegen of prioriteren); 
- het brengt meer transparantie in de organisatie; 
- discussies over meer of minder (taakuitbreiding, bezuiniging, enzo-
voort) kunnen met meer kracht van argumenten gevoerd worden. 

Deze motieven zijn voor veel justitiediensten doorslaggevend geweest 
om methodische kwaliteitszorg in hun organisaties te introduceren. In 
het onderstaande worden van een vijftal diensten de aanleiding, de con-
crete invulling, de eerste opbrengsten en de verdere perspectieven van 
kwaliteitszorg beschreven. Voor een summier overzicht van de vorderin-
gen die in deze vijf organisaties - aangevuld met drie andere diensten - 
zijn gemaakt, zie het schema aan het slot van dit artikel. 

De praktijk van kwaliteitszorg 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ,  

27 

In de periode 1993-1994 kreeg de IND, die per 1 januari 1994 tot agent-
schap omgevormd was, een onstuimige groei van aantallen asielzoekers 
te verwerken. In datzelfde jaar werd Nederland het tweede immigratie-
land van Europa. De nadruk bij het uitvoeringsbeleid lag op produktie, 
uiteraard onder waarborging van een zekere minimum-kwaliteit. De uit 
de krant bekende achterstanden zijn in 1994-1995 voor een groot deel 
weggewerkt. 

Om die reden is er ruimte ontstaan om aan de kwalitatieve aspecten 
meer aandacht te geven. Begin 1995 werd door de leiding van de dienst 

1 Deze.paragraaf is gebaseerd op informatie die versterkt werd door Maarten Houthoff, 

projectleider Kwaliteit bij de IND. 
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besloten tot een project Kwaliteit, ook omdat zich toen al liet aanzien dat 
de IND hierop in toenemende mate aangesproken zou worden. Zonder 
diepgaande studies, eerder ingegeven door een sterk praktische instel-
ling, ging de hiervoor aangestelde projectleider aan de slag, ondersteund 
door drie medewerkers die niet uit de ambtelijke dienst afkomstig waren. 

Het project belegde een bijeenkomst met de vier districten waarbij 
afdelingshoofden zich de vraag stelden: hoe bevorderen wij het primaire 
proces (de eigenlijke taakuitoefening dus) en wat eist dat van mijn afde-
ling. De districtschefs kregen in dat verband de vraag te beantwoorden: 
wat vragen we eigenlijk van onze organisatie, maar ook: hoe moeten wij 
in onze management-stip (en -gedrag) daarop inspelen (cultuur). 

Deze bijeenkomst had zowel tot doel draagvlak voor kwaliteitszorg te 
creëren als aanknopingspunten voor verbetering te vinden. Op basis van 
de resultaten van deze bijeenkomst besloot het projectteam zich in eer-
ste instantie te richten op vier aspecten van het primaire proces: post-
verwerking, telefoonbehandeling, beschikkingen en het horen van asiel-
zoekers. 

Bij alle vier de aspecten kozen zij voor de benadering normen stellen, 
opleiden en controleren: eerst kwaliteitsnormen formuleren waaraan 
voldaan moet worden, vervolgens IND-medewerkers daarop trainen 
voorzover verwacht mag worden dat ze bepaalde vaardigheden niet vol-
doende meester zijn, en tenslotte periodiek per steekproef toetsen of aan 
de normen voldaan wordt. 

Inmiddels is een vorm van 'interne auditing' (toetsing) ontwikkeld 
waarbij de hele bedrijfsvoering doorgelicht gaat worden: personele en 
materiële aspecten van de eenheden, de instroom, de produktie en even-
tuele achterstanden. Een cultuuraspect daarbij is ook ordelijk werken, 
ofwel: schone bureaus. 

Over de opbrengsten van deze aanpak is de dienst zelf positief. De 
telefoonbeantwoording is sneller, meer correct en effectiever. De post 
stroomt sneller door, en er behoeft veel minder gezocht te worden waar 
een bepaald stuk zich 'in de pijplijn' bevindt. Alle kennis van de regelge-
ving en jurisprudentie wordt benut om de beschikkingen optimaal te 
formuleren. Verbetering van de interview-methode bij de gehoren vindt 
voortdurend plaats, zodat de situatie van asielzoekers sneller en beter 
kan worden ingeschat. Het kwaliteitsproject is inmiddels verlengd voor 
het jaar 1996. De volgende stap die gezet zal worden is de implementatie 
van 'zelfcontrole' en verliesreductie. 
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Dienst Rechtspleging (DRp) 2  
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Enkele jaren geleden deed een van de procureurs-generaal bij het Open-
baar Ministerie 3  een uitspraak over de noodzaak van organisatie-
doorlichting bij de gerechtelijke organisaties, waarbij zij tevens de bete-
kenis van produktiecijfers relativeerde. 'Die kengetallen zijn allemaal 
heel mooi, maar wie zegt me dat die organisatie die zo mooi presteert, 
conform de budgetafspraken, morgen niet ineenstort?' Ook bij de Dienst 
Rechtspleging leefden vragen over de flexibiliteit, de kwalitatieve aspec-
ten en het lerend vermogen van de organisatie(s), de arrondissementen. 

Dat was aanleiding tot het inrichten van een project ontwikkeling 
doorlichtingsinstrumenten dat de naam Prisma kreeg. Alle facetten van 
de arrondissementale gerechtelijke organisatie worden daarbij afzonder-
lijk belicht. Onder leiding van Coopers & Lybrand Management Consul-
tants werd samen met enkele medewerkers uit het veld het Prisma- team 
gevormd. Dit Prisma-team heeft in een periode van twee jaar een werk-
wijze ontwikkeld waarbij gedurende vier á vijf maanden een arrondisse-
ment (rechtbank, kantongerechten, parket, staf, parket PG en Hof) gron-
dig wordt doorgelicht. Daarbij worden groepen betrokkenen 
geënquêteerd en vele functionarissen geïnterviewd, waarna de uitkom-
sten telkens weer aan de organisatie voorgelegd worden. Ook de omge-
ving van het arrondissement wordt in de doorlichting betrokken, om de 
externe gerichtheid van de organisatie en de beeldvorming van de afne-
mers te onderzoeken. 

Prisma rapporteert alleen aan het arrondissement, niet aan derden, 
ook niet aan het departement. De uitvoering van aanbevelingen tot ver-
betering wordt geheel aan het arrondissement zelf overgelaten; vanuit 
Prisma wordt daarop geen voortgangscontrole gehouden. Aan de betrok-
ken leidinggevenden wordt echter wel vooraf duidelijk gemaakt dat het 
achterwege laten van verbeteringen waarvan de noodzaak breed onder-
schreven wordt, gevolgen heeft voor motivatie en inzet van medewer-
kers. Wel is er een fo//ow-up-commissie die op verzoek na enige tijd 
komt bezien of en in hoeverre er sprake is van verbeteringen. Deze 
fo//ow-up-commissie bestaat uit enige functionele autoriteiten en een 
DGO, en wordt begeleid door Coopers en Lybrand. 

Bij de samenstelling van het Prisma-team is uitgegaan van een maxi-
mum aan materie-deskundigheid: vrijwel het gehele team is gerecrute-
erd uit functionarissen van gerechten of parket, die voor twee á drie jaar 
gedetacheerd zijn naar Prisma: onder andere een vice-president, een 
officier van justitie en enige ervaren onderdeelmanagers. 

De aanpak van Prisma houdt nadrukkelijk rekening met het kwetsbare 
klimaat waarin kwaliteitszorg gedijt. Bemoeienis 'van bovenaf' kan licht 

2 De auteur is Luc Vlug MBA (Prisma-team) erkentelijk voor zijn tekstbijdrage die de basis 

vormt voor deze paragraaf. 
3 Die toenmalige procureur-generaal bij het Hof Arnhem was mr. W. Sorgdrager. 
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tot verstoringen en frustraties leiden. Daarom ook is het primaire proces 
van de gerechten (zoals vervolging, berechting, civiele rechtspraak) (nog) 
niet in de doorlichting betrokken. 

Inmiddels is het Prisma-team geïnstitutionaliseerd. Allereerst brengt 
het team op basis van documenten de 'papieren werkelijkheid' in kaart. 
Allen die in het arrondissement werkzaam zijn, worden geënquêteerd 
over hun opvattingen met betrekking tot de organisatie. Zo ontstaat een 
beeld van sterke en zwakke kanten van de organisatie. Door middel van 
interviews en werkconferenties worden de bevindingen zowel 'terugge-
geven' als verder aangescherpt (gedetailleerd). Deze 'interventies' beo-
gen ook de vernieuwingskrachten in de organisatie te mobiliseren. In het 
eindrapport wordt de aangetroffen situatie beschreven en worden 
verbeterpunten geïnventariseerd. Met toestemming van het 
arrondissementsbestuur wordt dit rapport binnen de organisatie breed 
verspreid. Het Prisma-team zal na de eerste vijf doorlichtingen een eva-
luatie organiseren. Ook zal bezien worden of uit de vijf rapporten ge-
meenschappelijke kenmerken en trends kunnen worden gedestWeerd. 
De eerste berichten wijzen op succes: arrondissementsorganisaties ko-
men tot allerlei verbeteringen van werkwijze en functioneren, op grond 
van de aanbevelingen van de Prisma-doorlichting. 

Openbaar Ministerie 

Bij het parket Amsterdam loopt sinds enige tijd een op IS0-9000 geba-
seerd kwaliteitsproject. Directe aanleiding daartoe was de behoefte van 
de (toen) nieuw aangestelde hoofdofficier van Justitie, mr. H. Vrakking, 
aan meer transparantie in de werkprocessen van de organisatie. Een 
analyse en beschrijving 'van wat er eigenlijk gebeurt' zou helpen bij zo-
wel het zicht op die werkprocessen, als bij het aansturen en verbeteren 
van die processen. Het zou de hoofdofficier in staat stellen tot (meer) 
integraal management. (Inmiddels is dit laatste in het kader van de reor-
ganisatie O.M. een reëel perspectief gebleken). De methode die bij ISO 
9001 hiervoor gebruikt wordt, leek ideaal. 

De projectleider vormde met enkele anderen het ISO - team en kon 
voor expertise terugvallen op een externe consultant. Als eerste werk-
proces werd ter hand genomen de gang van zaken bij vervolging die tot 
een politierechter-zitting kan leiden. Alle werkzaamheden werden be-
schreven en in een stroomschema gezet. Het scheelde veel werk dat in 
het kader van de zogenaamde AO-beschrijving (administratieve organi-
satie) al veel op papier was gezet. Bij elke stap (fase) werd vastgesteld wie 
wat moest doen, met gebruikmaking waarvan (instructies, richtlijnen en 
dergelijke). 

4 Deze paragraaf kwam tot stand op basis van een gesprek met mr. André Weimar, 
projectleider ISO bij het arrondissementsparket Amsterdam. 
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Zoals bij de ISO-aanpak hoort, worden eisen geformuleerd waaraan 
voldaan moet worden door zowel de 'instroom' (de zaken die met name 
de politie aan het O.M. ter vervolging aanlevert) als de 'uitstroom' (zaken 
die door het O.M. aan anderen worden aangeboden voor afhandeling). 
Over de eisen aan wat er binnenkomt, moet uiteraard met de aanlever-
ende partij gesproken en onderhandeld worden. Het stelt meteen eisen 
aan diens procesbeheersing. De eisen aan de uitstroom, door de organi-
satie zelf gesteld, vormen exact datgene wat afnemers (rechter, gevange-
niswezen, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), reclassering en ande-
ren) van het Openbaar Ministerie mogen verwachten. 

Bij het verwerven van draagvlak binnen de organisatie is ingespeeld op 
de behoefte van medewerkers om bij een 'excellente organisatie te beho-
ren'. Het bedrijfsleven gebruikt ISO om betere marktposities te verwer-
ven. Bij het O.M., monopolist immers, speelt dat geen rol. 'Gaan voor een 
zes', was dan ook onvoldoende motief, het motto werd 'Gaan voor een 
tien!'. Ofwel: inspelen op de behoefte van mensen om bij een echt excel-
lente organisatie te horen. 

Weerstand in de organisatie zit bij professionals die vinden dat hun 
vak door deze analyse en aansturing 'gedemystificeerd' wordt. Datzelfde 
speelt overigens ook bij de invoering van een Beslissings Ondersteunend 
Systeem - een geautomatiseerde databank van genomen beslissingen 
van het O.M., ter verbetering van het primair proces - dat elders bij een 
parket beproefd wordt. 

Kritische succesfactoren waren de medewerking van de politie en van 
andere partijen. Voor wat betreft de politie als toeleverancier is die me-
dewerking heel cruciaal, maar juist daar kan door de besturingstaak van 
het O.M. jegens de politie op de goede plaatsen en tijden enige druk uit-
geoefend worden. Los van het ISO-project, maar in dit verband niet zon-
der betekenis, zijn per wijkteam officieren aangesteld die het contact on-
derhouden en regelmatig de feitelijke uitkomst met de plannen 
vergelijken (cijfers op tafel!). 

De uitwerking van het geheel is terug te vinden op de beeldschermen 
van de medewerkers van het Amsterdamse parket. Via de 'navigatie-
module' van hun computersysteem kunnen zij voortdurend, bij alle han-
delingen die verricht moeten worden, de werkinstructies, de te raadple-
gen wetgeving of richtlijnen, en de eisen aan het resultaat in beeld 
brengen. Door de centrale aanvoer en periodieke update van deze infor-
matie is er nooit een probleem met informatievoorziening binnen de 
organisatie. 

De resultaten zijn bemoedigend. Fouten in dagvaardingen die tot nie-
tigheid kunnen leiden, komen vrijwel niet meer voor. De toevoer van za-
ken naar zittingen wordt tevoren ingeschat - 'meten is weten' - waardoor 
veel minder kostbare zittingstijd verloren gaat. Medewerkers komen re-
gelmatig met suggesties voor verbetering van het werkproces. De aan-
sturing van de politie is krachtiger geworden. 
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Er wordt een aanpak voor workflow-management aan ISO gekoppeld. 
Door verdere automatisering van deelprocessen kan grotere efficiency 
gerealiseerd worden, al gaat de kost wel voor de baat uit. Dit hele project 
kost, vooral door de automatiseringsaspecten, ruim een miljoen gulden. 

In de komende tijd zal het systeem 'verfijnd' worden op het niveau van 
de werkinstructies. Vanzelfsprekend komen na de politierechter ook de 
meervoudige kamer, de kantonrechter, de milieu- en economische delic-
ten en dergelijke aan de beurt. Ook koppelingen aan loopbaanbeleid, 
personeelsbeleid en het organiseren van vernieuwing en verbetering 
staan op het programma. Het is de verwachting van de projectleiding dat 
alle kerntaken van het O.M., niet alleen het leidinggeven aan de opspo-
ring en de vervolging, maar ook het bestuurlijk overleg in het kader van 
preventie door deze procesbenadering verbeterd (kunnen en zullen) 
worden. 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DII) 5  

Medio 1992 drong binnen DJI (toen nog de directie D&J) het besef door 
dat het functioneren van de organisatie(s) verbeterd diende te worden. 
Een belangrijke prikkel daarbij was het onderzoek naar verzelfstandi-
ging. Mede tegen deze achtergrond verschenen nota's met als thema 'stu-
ren op kwaliteit'. De eerste aandacht kreeg het produkt van de inrichtin-
gen van DJI wat onder andere resulteerde in de nota Werkzame Detentie 
en het project kwaliteitszorg Jeugdinrichtingen. Binnen de tbs was net de 
nota Ter Beschikking Ste//ingverschenen die een heroriëntatie van de tbs 
betrof. 

Een ander resultaat was de directeurenconferentie van 1994 met als 
thema 'uitgerekend kwaliteit'. Op deze conferentie werd aandacht geves-
tigd op diverse benaderingen van kwaliteitszorg, waaronder het model 
voor zelfevaluatie en audit van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). 
Met als aanleiding deze conferentie en de behoefte tot kennis-
uitwisseling op het gebied van kwaliteitszorg besloot in september 1994 
een aantal inrichtingsdirecteuren samen met een medewerker van de 
afdeling beleidszaken een werkgroep kwaliteitszorg penitentiaire inrich-
tingen op te richten. In deze werkgroep ontstond behoefte aan een ge-
meenschappelijke taal waardoor deze ervaringen makkelijker uitgewis-
seld konden worden. Na oriëntatie op een aantal aanpakken stelde de 
werkgroep aan de directeur Gevangeniswezen voor het model van het 
INK als referentiekader voor het Gevangeniswezen te gaan hanteren. 

Ongeveer tegelijkertijd werd besloten de directeurenconferentie van 
1995 het thema 'waarborgen van kwaliteit' te geven. Er kwam een 
voorbereidingsgroep met naast vertegenwoordigers van het hoofdkan-
toor zowel directeuren van inrichtingen uit het gevangeniswezen, de jus- 

5 Deze paragraaf kwam tot stand op basis van gesprekken met drs. Herman de Bruine, 

hoofd van het Bureau Kwaliteit van de Dit 
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titiële jeugdinrichtingen als tbs-klinieken. Zij besloot het INK- model als 
leidraad voor de conferentie te nemen. Het leek de voorbereidingsgroep 
echter wenselijk dat voorafgaand aan de conferentie eerst ervaringen 
opgedaan zouden zijn met de zelfevaluatie en de audit. Aldus ging men 
vóór de conferentie in alle drie sectoren van DII met meer of minder 
diepgang met het model aan de slag. Daardoor kon tijdens de conferen-
tie verslag gedaan worden van de ervaringen met het model, zowel van-
uit inrichtingsmanagement (uit twee penitentiaire inrichtingen, een jus-
titiële jeugdinrichting en een tbs-kliniek) als vanuit een landelijke dienst 
(de centrale systeembeheersorganisatie) maar ook vanuit het hoofdkan-
toor (het Management Team Overleg DJI). 

Dit onderstreept eens te meer de visie van het management binnen 
DII dat kwaliteitszorg een noodzaak is voor alle niveaus van DIL Tijdens 
de conferentie werd tevens in wisselend samengestelde groepen inten-
sief geoefend met het model aan de hand van een casusbeschrijving van 
een fictieve inrichting. De uitkomst is dat 90% van de aanwezige 
inrichtingsdirecteuren het model zinvol vindt om ermee de weg naar 
totale kwaliteit op te gaan terwijl 70% er ook daadwerkelijk mee aan de 
slag gaat. In die kring leeft een sterk bewustzijn dat het lonend is om aan 
kwaliteit te werken, om de behoeften van klanten te peilen, processen te 
analyseren en opnieuw in te richten, medewerkers in verbeterteams aan 
de gang te zetten, enzovoort. 

Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering (DPJR) 
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In 1991 werden de veldorganisaties van jeugdbescherming en reclasse-
ring betrokken in de bezuinigingsoperatie Tussenbalans van het kabinet 
Lubbers-Kok. Op hun gezamenlijke budgetten werd twintig miljoen in 
mindering gebracht. Als antwoord op die maatregel werd een project 
getiteld 'De vernieuwing' gestart, waarin, per sector, een nieuwe en meer 
efficiënte organisatiestructuur werd ontwikkeld, en de inhoudelijke taak-
stelling aangescherpt werd op 'kerntaken'. Daarmee zou de verhouding 
tussen kosten en baten sterk verbeterd worden. 

Inmiddels was de vorming van kerndepartementen op gang gekomen 
(scheiding van beleid en uitvoering) zodat aan dezelfde operatie ook een 
verdere verzelfstandiging van de Raad voor de Kinderbescherming, de 
instellingen voor (gezins)voogdij en de Stichting Reclassering Nederland 
gekoppeld werd. Die meer zelfstandige positie zou, naar de opvatting 
van Staatssecretaris en Kamer, wel met waarborgen omgeven moeten 
zijn. Daarbij werden met name genoemd een duidelijker aansturing in 
de planning- en control-cyclus, een kwaliteitssysteem per veld en een 
departementale inspectie die op de werking daarvan zou toezien. Het 
inrichten van met name de vernieuwde inspectie leidde tot de ontdek-
king van het model voor zelfevaluatie en audit van het Instituut Neder-
landse Kwaliteit. 
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De stichting Reclassering Breda was bereid aan een proefneming mee 
te doen (eind 1994). Het management-team werd ondersteund in het 
maken van een zelfevaluatie, gericht op de kwaliteit van dienstverlening 
en organisatie van de Bredase stichting. Hier bleek de kracht van het mo-
del: 
- het gaf de betrokkenen een helderder inzicht in de sterke en zwakke 
kanten van hun organisatie dan zij tevoren hadden: 'de stukjes vielen op 
hun plaats': 
- dat zicht was bovendien gemeenschappelijk, zodat plannen konden 
worden ontwikkeld om van daaruit samen aan verbeteringen te werken; 
- het management-team formuleerde maar liefst twintig verbeteracties, 
om een hoger niveau van kwaliteit op bepaalde onderdelen te kunnen 
realiseren. 

Opmerkelijke resultaten waren het inzicht dat men eigenlijk weinig wist 
van de mate waarin klanten (afnemers en cliënten) de diensten van de 
reclassering Breda waardeerden. Ook op andere terreinen was de inzet 
sterk te noemen maar ontbrak systematische peiling van de uitkomsten 
en effecten. 

In een tweede proefneming, bij de Raad voor de Kinderbescherming te 
Maastricht (begin 1995) werd niet alleen de zelfevaluatie maar ook de 
audit beproefd. Opnieuw was het opstellen van een onderbouwde zelf-
evaluatie de taak van het management-team. Dat kwam in zijn rappor-
tage tot maar liefst 31 verbeterpunten, waaruit een samenhangend 
verbeterplan kon worden opgesteld. In deze proefneming waren leden 
van het project Inspectie de kritische toetsers die met de audit-
methodiek van het Instituut Nederlandse Kwaliteit de validiteit en be-
trouwbaarheid van de rapportage toetsten. Hun bevindingen waren con-
fronterend (omdat ze op punten het zelfevaluatierapport 'onderuit 
haalden') maar die ervaring had het management-team niet willen mis-
sen: om het aangescherpte zicht op de organisatie en de verbeterpunten 
dat het opleverde en het wegwerken van eigen blinde vlekken. 

Met de uitvoeringsorganisaties is inmiddels afgesproken dat zij perio-
diek de stand van hun kwaliteitszorg in een zelfevaluatie meten met be-
hulp van het stramien Nederlandse Kwaliteit (negen aandachtsgebieden, 
vijf fasen), en dat de inspectie daarop een 'audif uitvoert teneinde be-
trouwbaarheid en validiteit van de zelfevaluatie te bepalen. 

Voordeel van deze aanpak is dat de zelfevaluatie het betreffende mana-
gement 'in beweging brengt', een gemeenschappelijk kader voor 
kwaliteitsbeleid en verbeteringen biedt en de managers stimuleert om 
met kwaliteitszorg aan de slag te gaan. Bovendien levert de uitkomst een 
lijst op van gebieden waar verbetering nodig en mogelijk is. De scores 
wijzen duidelijk naar de onderlinge samenhang van de verschillende 
aandachtsgebieden van het management. Tenslotte kan de zelfevaluatie 
(en audit) periodiek herhaald worden om te bezien welke vorderingen 
gemaakt zijn. 
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Het vooruitzicht is dat op deze wijze de Raad voor de Kinderbescher-
ming, LBIO en Reclassering aan de opbouw van hun kwaliteitszorg wer-
ken. Ook de dienst zelf is voornemens deze benadering op centraal ni-
veau (Den Haag) te volgen. Of een van de betrokken organisaties zich in 
zal schrijven voor de Nederlandse Kwaliteitsprijs of de Onderscheiding is 
nog een open vraag. (Het WODC, dat samen met Gouda Quint dit tijd-
schrift uitgeeft, heeft dat laatste al wel besloten.) 

Kwallteltszorg en Integraal management 
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In het voorgaande is enkele malen (DIL DPJ&R) het model Nederlandse 
Kwaliteit aan de orde gekomen (Hardjono, 1995). Ook de Nederlandse 
politie (25 regiokorpsen en het KLPD) heeft dit model geadopteerd als 
grondslag voor het op te zetten kwaliteitssysteem (zie de bijdrage van 
Jansonius in dit nummer). Het bedrijfsleven is bezig dit nog recente mo-
del te ontdekken, maar intussen vindt het al breed toepassing bij overhe-
den. Dat is geen toeval. Het is een krachtig model dat op overtuigende 
wijze de principes van integrale kwaliteitszorg - ook wel Total Quality 
Management (TQM) genoemd - toepast. De voordelen van het model 
zien er, op een rij gezet, als volgt uit: 
- er is sprake van een zeer brede benadering; alle relevante aandachts-
gebieden van het management worden bestreken; 
- hanteren van het model leidt tot een goede mix van betrokkenheid van 
het management (zelfevaluatie) en objectiviteit van het beeld door de 
externe toets (audit); 
- het gebruik van het model versterkt (het besef van) de eigen verant-
woordelijkheid van uitvoeringsorganisaties; 
- het biedt anderzijds de politiek verantwoordelijke bewindslieden een 
instrument voor informatie en (bij)sturing; 
- de aanpak is gebruiksvriendelijk: men kan haar zich snel eigen maken 
zonder zware externe consultancy; 
- het model verschaft de organisatie een universele voertaal om de erva-
ringen met kwaliteitszorg uit te wisselen met andere organisaties. 

Voorwaarde is overigens wel dat de leiding van een organisatie die hier-
mee wil werken zichzelf tenminste drie á vier jaar de tijd gunt om het 
model op de agenda te houden (Instituut Nederlandse Kwaliteit, 1995a 
en 1995b). 

Het relatief simpele maar toch brede model van het Instituut Neder-
landse Kwaliteit ondersteunt de gedachten van het TQM en biedt een 
sterk integrerend kader. Gebruik van het evaluatiemodel Nederlandse 
Kwaliteit kan dan ook een eenzijdige specialistische benadering van kwa-
liteit tegengaan. Dat neemt niet weg dat men zich bewust moet zijn van 
de potentiële vraagstukken en paradoxen. De vraagstukken hier ge-
noemd, hebben betrekking op preventie en meetproblematiek. 
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Een fundamenteel vraagstuk is gelegen in de kwestie van preventie. 
Ook hier is sprake van onvoldoende terugkoppeling, zij het op een ander 
niveau dan het bedrijfsmatige waarop de Deming-cirkel 6  meestal toep-
past wordt: het niveau van de samenleving. 

Soms lijkt het wel alsof er aan de tendens van strenger straffen en meer 
repressie nog lang geen eind komt. Ooit noemden strafrechthervormers 
het capaciteitsprobleem in het gevangeniswezen een 'tekort aan grijze 
cellen', een gebrek aan creativiteit. Dat mag overdreven lijken gezien de 
opinies in de samenleving, maar feit is dat hier een wezenlijk vraagstuk 
voor het Justitie-beleid ligt. Groei is voor alle organisaties prettig, maar 
als Justitie zo blijft groeien als nu gebeurt, is het perspectief voor de sa-
menleving niet aantrekkelijk. Naast straffen moet er ruimte zijn voor ver-
beteren (van gedrag van justitiabelen) en terugkoppelen (van situaties 
naar de samenleving waar ze ontstaan). 

Dat sluit aan op de gedachte die we in het begin van dit artikel citeer-
den: Justitie moet de mensen vertellen wat wel en wat niet kan. En daar 
hoort ook bij: hen vertellen hoe ze zelf dingen kunnen oplossen. Daar 
zijn overigens wel aanzetten toe. De nog korte geschiedenis van 
criminaliteitspreventie wijst een richting aan die juist niet tot een almaar 
groeiend Justitiebedrijf leidt. 

Ook in het civiele recht wordt inmiddels getracht het explosief toege-
nomen beroep op de rechter in te dammen, met name door andere vor-
men van geschillenregeling en conflictbeslechting in te voeren. In de 
jeugd-sector worden nieuwe impulsen gegeven aan het bestaande beleid 
waarbij gestreefd wordt naar het voorkomen van rechterlijke ingrepen in 
het ouderlijk gezag. 

Kortom, de wetmatigheid van groei van de Justitie-organisatie zal door 
nieuwe accenten op preventie ingedamd moeten worden. De kwaliteit 
van de samenleving is daarbij gebaat. Ook daar geldt de Deming-cirkel: 
plannen, uitvoeren, evalueren (terugkoppelen) en bijsturen. Een samen-
leving die alles wat mis gaat, blijft uitbesteden aan de 'vuilnisbak Justitie', 
in plaats van problemen terug te koppelen, zal haar lerend vermogen 
niet zien groeien. 

Een ander vraagstuk is de sterke behoefte aan informatie over de klant 
en de spanningen die dat soms oplevert voor diens privacy. Voor een to-
taal kwaliteitsbeleid, dat zo nadrukkelijk de eisen en reacties van de om: 
geving in kaart brengt, is veel informatie nodig. De onvermijdelijke en-
quêtes lijden steeds meer aan een gebrek aan betrouwbaarheid en 

6 W. Edwards Deming, Amerikaans hoogleraar, is naamgever van een kwaliteitscirkel waarin 
deze begrippen op elkaar volgen: 1. plannen; 2. uitvoeren; 3. evalueren; 4. bijsturen/Ieren, 

weer plannen en zo voorts. Onvoldoende kwaliteitszorg is het gevolg van verwaarlozing van 

de elementen 3 en 4. Een andere oorzaak is dat er niet wordt geëvalueerd, of dat er mei de 
uitkomsten van een evaluatie weinig tot niets gedaan wordt In plaats daarvan worden 

telkens nieuwe plannen ontwikkeld en uitgevoerd, enzovoort Op basis van Demings lessen 
hebben de Japanners hun technologisch hoogwaardige en zeer efficiënte industrieën 

gebouwd (zie Deming, 1980). 
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geldigheid, met name door de geringe response (enquêtemoeheid) en 
'doordat mensen niet zeggen wat ze doen, en doen wat ze zeggen'. Er 
wordt steeds meer mensen om een mening gevraagd die ze niet hebben. 

Deze meetproblematiek wordt in de kwaliteitszorg erkend. De oplos-
sing zoekt men in manieren om via unobtrusive measurement de ge-
wenste informatie binnen te krijgen. Nieuwe meetmethoden kunnen er 
wellicht toe bijdragen informatie te verkrijgen zonder mensen te enquét-
teren. Te denken valt aan het gebruik van nieuwe vormen van technolo-
gie maar ook aan mystery shoppers die de klantvriendelijkheid in winkels 
door directe observatie kunnen beoordelen. Het 'proefzitten' dat in 
nieuwe gevangenissen gepraktiseerd wordt om procedures en inrichting 
te testen, vertoont daarmee enige gelijkenis. Er zijn zeker meer varianten 
te bedenken. 

Initiatieven van onderop 
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Het kwaliteitsbeleid stuit uiteraard op vele andere moeilijkheden. De 
toekomst zal uitwijzen of het Justitiebedrijf die weet op te lossen. Zo be-
tekent serieus werken aan kwaliteit dat men de Deming-regel durft te 
aanvaarden. Dat wil zeggen: erkennen dat tachtig procent van de 
kwaliteitstekorten veroorzaakt worden door de leiding en twintig pro-
cent door de uitvoering. Die erkenning schept ruimte voor medewerkers 
om een eigen inbreng te leveren waarvan zij nu vaak denken 'dat het 
toch geen zin heeft'. Volgens de districtschef Maas en Rotte van het regio-
naal politiekorps Rijnmond werkte het bevrijdend toen men inzag dat 
het management-team zelf het grootste probleem vormde om tot kwali-
teit te komen. 

Verder impliceert kwaliteitsdenken een 'verplatting' van organisaties. 
Dat ligt ook min of meer in het verlengde van het voorgaande probleem. 
Het is niet toevallig dat nieuwe leden van de Nederlandse Vereniging 
voor Kwaliteitskunde als welkomstgeschenk Tom Peters' boek Het einde 
van de hiërarchie kregen. Justitie is bij uitstek een hiërarchische organi-
satie. Dat vergt dus een cultuuromslag die niet gemakkelijk te maken is. 

Het kwaliteitsdenken betekent ook dat fouten in de eerste plaats wor-
den gezien als kansen tot verbetering en niet als gelegenheid tot het zoe-
ken van schuldigen. Kan dat wel in een organisatie van juridische profes-
sionals die zich juist toeleggen op 'het zoeken en beoordelen van 
schuldigen'? 

Een laatste probleem is gelegen in de betekenis van wet- en regelge-
ving: enerzijds nodig als spelregels voor het maatschappelijk verkeer, 
anderzijds gebruikt om zich bij voorbaat 'in te dekken' en veranderingen 
tegen te houden. Ook daarmee zal het Justitiebedrijf anders moeten om-
gaan wil het ernst maken met de kwaliteitszorg. 

Kan Justitie dat alles aan? Kan het een lerende organisatie worden? Ik 
meen van wel. De crisis-sfeer die het Justitiebedrijf anno 1996 soms ken-
merkt, biedt mogelijkheden voor ingrijpende koerswijzigingen. Het be- 
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stuursdepartement (beleid, wetgeving, bedrijfsvoering) geeft veel aan-
dacht aan kwaliteit (zie de bijdrage van Van der Doelen en Fijn in dit 
nummer), maar het zou goed zijn als er meer onderlinge afstemming 
kwam in de wijze waarop methodische kwaliteitszorg invulling krijgt. 
Dat schept condities voor een betere samenwerking tussen bestuursde-
partement en uitvoeringsorganisaties. Die samenwerking is in het 
nieuwe organisatorische concept van Justitie immers van vitaal belang. 

Kwaliteitsbeleid Justitie-breed zou overigens niet - zoals in onze kring 
verwacht kan worden - te sterk top-down moeten worden voorgeschre-
ven. Top-down moet er commitment zijn en legitimatie om met 
kwaliteitsverbetering bezig te zijn. Ook waakt de top door zijn aansturing 
voor een te smalle blikrichting (zie de appendix voor het probleem dat 
de normen van klanten vaak het onderspit delven tegen de normen van 
de professionele organisatie). De ideeën voor verbetering moeten echter 
vooral komen van de mensen die midden in de uitvoering staan. Het bie-
den van stimulans en ondersteuning is dan ook een effectievere strategie 
dan voorschrijven. Wat betreft inspectie en audit geldt het doorlichtings-
beraad als een voorbeeld van die aanpak Mogelijk kan op dezelfde basis 
een kwaliteitsberaad ontstaan en bruggen slaan tussen alle justitie-
organisaties. 

Uitvoeringsorganisaties nemen in toenemende mate zelf initiatief tot 
het vormen van kwaliteitszorg. Bottom-up komen allerlei verbeteringen 
tot stand. Er zit veel creativiteit en energie in de Justitie-organisatie. Die 
verdienen alle ruimte te krijgen. 
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Appendix 

In de werkgroep Kwaliteitsborging en kostenbeheersing van de eerste DJI-
conferentie over kwaliteit in 1994 hebben directeuren van penitentiaire, tbs- en 
jeugdinrichtingen de 'Kwaliteitsmatrix voor het managen van processen' inge-
vuld op het gebied van het beveiligingsbeleid (zie Doelen, F.C.J. van der, 1994, 
pp. 54-58). Door een groot aantal beweringen al dan niet te onderschrijven, 
werd een beeld verkregen van het niveau van kwaliteitszorg in de betreffende 
organisatie. 
Links boven staan uitspraken als 'er is een organisatieschema', 'de informatie-
stroom is top-down', 'het primaire proces en de bijbehorende procedures en 
normen zijn in kaart gebracht' en 'de output van het primaire proces wordt ge-
meten, geanalyseerd en bijgestuurd'. Rechtsonder staan uitspraken als: 'het sys-
teem wordt gestuurd op basis van informatie van klanten, opdrachtgevers en/of 
externe organisaties waarmee wordt samengewerkt', 'het effect van de omgeving 
op de processen en procedures wordt regelmatig getoetst' en 'samen met an-
dere betrokkenen wordt op structurele wijze geanticipeerd op wensen/ 
verwachtingen van de klant'. 
Opvallend aan de scores was dat de beweringen in de linkerbovenhoek van de 
matrix veel vaker werden aangekruist dan de beweringen in de rechtsonder-
hoek. Dat resultaat past binnen het beeld van het kwaliteitsbeleid bij de over-
heid in het algemeen en ook bij het gevangeniswezen. De items in de linker-
bovenhoek verwijzen naar de formele beschrijving van de werkprocessen van 
binnenuit. Deze werkprocessen zijn vanuit de eigen professionele normen op 
het gebied van de beveiliging goed gedocumenteerd. Items rechtsonder verwij-
zen sterk naar een redesign van de beveiligingsprocessen vanuit het oogpunt 
van de klanten. Dat is een zwakker punt binnen overheidsorganisaties. DB is 
geen uitzondering op de regel. 
De daarop volgende discussie in de werkgroep leidde overigens wel tot een aan-
tal nuanceringen van deze globale conclusie. Allereerst was er een directeur die 
over de gehele linie hoog scoorde en aangaf de beveilingsprocessen telkens via 
vergelijkbare punten door te nemen. Anderen kwamen tot minder hoge scores 
en hadden daar soms overigens goede redenen en een logische verklaring voor. 
De directrice van een vrouwengevangenis wees er op dat de laatste ontsnapping 
dateerde van 14 jaar terug, zodat het beveiligingsaspect wat minder aandacht 
kreeg. Dat speelde ook in de jeugdinrichtingen. 
Ook de proefnemingen van (thans) de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en 
reclassering (DPJ&R) bij de reclassering te Breda en de raad voor de kinderbe-
scherming te Maastricht geven inzicht in typische sterke en zwakke punten van 
het bedrijfsproces bij de (semi-)overheid. In het algemeen zijn de inspanningen 
om het werk zo goed mogelijk uit te voeren indrukwekkend, maar blijft de eva-
luatie en meting van resultaat en effect daarbij ver achter. Kennelijk maakt men 
liever een nieuw plan met veel elan dan een kritisch jaarverslag met leerpunten. 
Het personeelsbeleid staat op behoorlijk niveau maar is niet hecht verbonden 
met het organisatiebeleid. Er worden met wisselende regelmaat functionerings-
gesprekken gehouden maar de uitkomsten daarvan worden niet op centraal 
niveau geaggregeerd om personeelstevredenheid te peilen. Ook de structurering 
en aansturing van processen is voor verbetering vatbaar. Over de tevredenheid 
van klanten (afnemers) is niet zo veel bekend. De justitiële instanties slagen er 
beter in hun misnoegen of voldaanheid kenbaar te maken dan de cliënten. 
De discussie van de DJI-conferentie illustreert dat toepassing van het model 
uitdaagt tot onderlinge vergelijking, waarbij inzicht ontstaat waar eventuele 
zwakke plekken zitten in de eigen werkprocessen en in de wijze waarop anderen 
vergelijkbare problemen hebben opgelost. Ook zonder die uitwisseling (Breda, 
Maastricht) levert het model impulsen voor verbetering op omdat het manage-
ment ziet waar het wel scoort en waar nog niet, en zich 'graag wil inspannen om 
de volgende fase mogelijk te maken'. De subjectiviteit van een zelfevaluatie 
wordt sterk ingetoomd door een kritische audit (methodische toets) door bui-
tenstaanders. 



Schema: Overzicht ontwikkelingen kwaliteitszorg bij uitvoerende Justitiediensten 

Dienst 	Kwaliteitsbeleid Motief Kwaliteits- 	Model-richting Norm- 
systeem 	 ontwikkeling 

COA 	vastgesteld 	Verzelfstandiging in opbouw 	model Neder- 	top-down 
landse Kwaliteit 

DJI 	ingezet 	verzelfstandiging, in opbouw 	model Neder- 	top-down en 
maatschappelijke 	 landse Kwaliteit, bottom-up 
kritiek 	 op sommige 

plaatsen: ISO 
DPI&R 	ingezet 	verzelfstandiging, in opbouw 	model Neder- 	top-down en 

maatschappelijke 	 landse Kwaliteit bottom-up 
kritiek 

DRp 	nog tamelijk 	verzelfstandiging, 'op lokaties in 	ISO en Prisma 
impliciet 	overige motieven opbouw 

GL 	vastgesteld 	overige motieven Sterlab/Sterin 	ISO 

IND 	ingezet 	maatschappelijke basaal 	eigen model 
kritiek 

ICLPD 	vastgesteld 	verzelfstandiging, in opbouw 	model Neder- 
(politie-breed) 	overige motieven 	 landse Kwaliteit 

OM 	in opkomst 	maatschappelijke lokale initiatieven nog te bepalen 
kritiek 

COA: 
GL: 
KLPD: 

Centrale Organisatie opvang Asielzoekers 
Gerechtelijk Laboratorium 
Korps Landelijke Politie Diensten 

bottom-up 

top-down 

top-down 

bottom-up 

Toetsing 	Resultaten tot nu 
toe 

Stafafdeling 	ingrijpend: zelfs 
Interne Audit 	vervanging direc- 

ties 
t.z.t. 	 bewustwording 

Bureau Inspectie bewustwording 
en Kwaliteit 

Prisma-team 	bewustwording 

Sterlab-auditors technisch top- 
klasse 

t.z.t. 	 verbetering 

interinstitutioneel veel lcwaliteits-
en straks Inspec- projecten 
tie Politie 

nog te bepalen 	nog te bepalen 	n.v.t. 
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Per 1 januari 1996 gelden tussen rijk en politieveld afspraken over de in-
voering van een stelsel van integrale kwaliteitszorg bij de Nederlandse 
politie. Aan één van de belangrijkste doelstellingen van de reorganisatie 
van de politie, het verhogen van de kwaliteit van de politiezorg, wordt nu 
systematisch en inhoudelijk uitvoering gegeven. Samen met een aantal 
andere ingezette trajecten, waaronder integraal veiligheidsbeleid, 
outputmeting en landelijk MD-beleid, moet dit op termijn leiden tot een 
veiliger Nederland. Op termijn: de burger wordt er morgen niet direct 
beter van. Wat dat betreft is enige bescheidenheid op zijn plaats (Bruins-
ma, 1994, p. 379). De 'echte' verhoging van de effectiviteit, maar bovenal 
van de efficiency van de politie moet nog nader invulling krijgen. 

Met name zal aandacht nodig zijn voor het klantgericht maken, be-
heersen en besturen van het primaire proces van de politie en, als gevolg 
daarvan, het verbeteren van de werkwijze. De verhoging van de effectivi-
teit en de efficiency tot nu toe zijn voornamelijk een gevolg van de 
schaalvergroting door de reorganisatie en het als gevolg daarvan anders 
inrichten van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het terugdringen 
van de overhead, samenvoeging van meldkamers, betere mogelijkheden 
voor de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit, centrale 
inkoop enzovoort (daarover Gooren en de Zwaan, 1995, pp. 16, 86-91; 
Bruinsma, 1994, p. 374). Bij dit alles geldt dat de effectiviteit van de poli-
tie moeilijk meetbaar is en vaak niet duidelijk is of de inspanningen van 
de politie of van bij voorbeeld andere samenwerkingspartners het ge-
wenste maatschappelijke effect teweeg hebben gebracht (Mulock Hou-
wer, 1996, p. 17). 

Het werk van de politie is grotendeels afhankelijk van haar omgeving. 
Bij een aantal korpsen valt dan ook een tendens te bespeuren om zich 
meer en meer te richten op doelstellingen die men zelf kan beïnvloeden. 
Op de output en niet op de outcome derhalve. Door zich meer te con-
centreren op het outputniveau, moet het mogelijk zijn om beter zicht te 
krijgen op de effectiviteit van de politie (Van Reenen, 1993, pp. 9, 10; 
Bruinsma, 1994, pp. 372, 373). Op basis van inzicht en beheersing van 
klantgerichte processen vallen binnen de politie nog de nodige 
efficiency-winsten te behalen, hetgeen moet, en uiteindelijk ook zal lei-
den tot betere resultaten. 

In dit artikel wordt het verder in te voeren stelsel van integrale 
kwaliteitszorg beschreven. Tevens wordt stilgestaan bij de evaluatie van 
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en de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteitszorg in het stelsel. 
Daarbij moet worden bedacht dat kwaliteitszorg een zaak van lange 
adem is (Dikstaal, 1995, pp. 47, 49). In andere overheidssectoren, volks-
gezondheid, onderwijs en belastingdienst, lopen vergelijkbare trajecten 
die (al) een tijdsbeslag kennen van zo'n tien jaar (ziekenhuis en belas-
tingdienst op 'De Nederlandse Kwaliteitsdagen', november 1995). De po-
litie heeft de ambitie rond het jaar 2000 op korpsniveau alle korpsen te 
hebben geëvalueerd. Een zaak van lange adem mag niet leiden tot vrij-
heid, blijheid. Ten slotte worden in dit artikel enige mogelijkheden die 
het stelsel van integrale kwaliteitszorg voor de nabije toekomst biedt, 
geschetst. 

Totstandkoming stelsel 

De ideeën over het stelsel van integrale kwaliteitszorg bij de politie zijn er 
niet van de een op de andere dag gekomen. Verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling daarvan is de projectgroep integrale kwaliteitszorg politie, 
die zich van medio 1993 tot en met 1995 hiermee heeft beziggehouden. 
Deze projectgroep werd geleid door een stuurgroep, laatstelijk onder 
voorzitterschap van nu. S. Patijn, korpsbeheerder van de regio 
Amsterdam-Amstelland. De oprichting van de projectgroep werd ver-
sneld doordat bij de behandeling van het wetsvoorstel voor de Politiewet 
1993 de regering door de Tweede Kamer is verzocht 'instrumenten te 
ontwikkelen voor het meten van kwaliteit en output van de politie-
korpsen en van de effecten op de veiligheid en gevoelens van veiligheid 
van de burgers' (motie Stoffelen en Van der Heijden, TK, 1992-1993, 
22562, nr. 63). 

De adviezen van de stuurgroep en, naar aanleiding daarvan, het over-
leg tussen de politiedepartementen en de beraden van korpsbeheerders, 
hoofdofficieren en korpschefs hebben geleid tot een standpunt van beide 
politieministers met betrekking tot integrale kwaliteitszorg bij de politie. 
Bij brief van 3 juli 1995 (TK, 1994-1995, 21 461, nr. 67) hebben zij dit 
standpunt aan de voorzitter van de Tweede Kamer bekend gemaakt. In 
het standpunt worden de hoofdlijnen van het tussen politieveld en de-
partementen overeengekomen stelsel van integrale kwaliteitszorg bij de 
politie weergegeven alsmede de wijze waarop ervoor wordt zorg-
gedragen dat het stelsel daadwerkelijk gaat functioneren. Met de oprich-
ting van de Inspectie Politie bij Binnenlandse Zaken per 1 januari jl. is 
inmiddels een begin van invoering van dat stelsel gemaakt. 

Contouren stelsel 

Centraal in het stelsel staat de primaire verantwoordelijkheid van de 
korpsbeheerders voor de kwaliteitszorg van het eigen korps. De korpsen 
zullen op een eigen wijze systematisch aandacht aan de kwaliteit van de 
dienstverlening en de dienstverleningsprocessen besteden. Deze aan- 



Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 2, 1998 	 44 

dacht betreft de meting, borging en verbetering van de kwaliteit. Kern-
elementen van de kwaliteitszorg zijn de verbeteringsgerichtheid, het sys-
tematische en integrale karakter, het vergroten van het 'lerend vermogen' 
van de organisatie en de toetsing. 

Aan bovenstaande wordt onder andere al invulling gegeven door in 
projectvorm in acht districten van zes korpsen zogeheten kwaliteitszorg-
systemen te ontwikkelen en in te voeren. Een lcwaliteitszorgsysteem om-
vat vastgelegde afspraken voor het ten uitvoer brengen van kwaliteits-
zorg bij een korps/korpsonderdeel. Bij voorbeeld door het proces 
woninginbraken uiteen te rafelen en aan de diverse processtappen kwa-
liteitsnormen te verbinden. Bij dergelijke kwaliteitsnormen kan worden 
gedacht aan: telefoon van politie mag bij melding niet vaker dan drie 
keer overgaan, buurtonderzoek binnen 24 uur, opmaken en onderteke-
ning van proces-verbaal binnen 48 uur enzovoort. Het spreekt voor zich 
dat periodiek gemeten wordt of deze normen worden gehaald. Tevens 
worden bij elke processtap de taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden van de betrokken functionarissen benoemd. Het op deze wijze 
inzicht krijgen in het proces, heeft er in een aantal districten al toe geleid 
dat werkwijzen werden aangepast. De borging van dit alles vindt plaats 
in een handboek. Een handboek dat tot dusverre door niemand als bu-
reaucratisch is ervaren. 

Een ander onderdeel van het stelsel is dat de korpsen jaarlijks in hun 
beleidsplan en jaarverslag aandacht besteden aan het te voeren en ge-
voerde kwaliteitsbeleid. De primaire verantwoordelijkheid van de korp-
sen voor kwaliteitszorg komt ook tot uiting in de toetsing van het stelsel. 
Deze toetsing verloopt via het drieluik zelfevaluatie, visitatie en inspec-
tie. Het zwaartepunt in de toetsing ligt bij de korpsen, te weten bij de 
zelfevaluaties en bij de visitaties. De korpsen zullen daarbij worden on-
dersteund door een door de 'branche' zelf nog op te richten kwaliteits-
bureau. Kerntaak van het bureau is het bevorderen van de kwaliteitszorg 
in en door de korpsen, onder andere door het desgevraagd ondersteunen 
van korpsen, het bevorderen van de professionaliteit op dit gebied en het 
zorgdragen voor externe toetsing door middel van periodieke visitaties 
door gekwalificeerde auditors. Als sluitstuk van het stelsel fungeert de 
Inspectie Politie. 

Inhoudelijk kader 

De negen aandachtsgebieden van het breed aanvaarde model van de 
Nederlandse Kwaliteitsprijs (verder: NKP-model) dienen als inhoudelijk 
kader van het stelsel. Dat zal het meest zichtbaar tot uiting komen in de 
evaluatie van de kwaliteitszorg. De korpsen zijn vrij inhoud te geven aan 
verbeteringen op de aandachtsgebieden. Het NKP-model benoemt ne-
gen onderwerpen als zijnde cruciaal voor kwaliteitsmanagement. Deze 
onderwerpen zijn samengebracht in een evaluatiemodel dat moet die-
nen als referentiekader voor beoordeling. De onderwerpen worden 
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Figuur 1: Het NKP-model 
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aandachtsgebieden genoemd vanuit de gedachte, dat aan een aan-
dachtsgebied blijvend aandacht dient te worden besteed. Het moet en 
kan altijd beter. Het NICP-model reikt een methode aan om op een syste-
matische wijze vast te stellen hoever de organisatie is gevorderd op weg 
naar totale kwaliteit (zie figuur 1). 

Van de negen aandachtsgebieden hebben vijf (leiderschap, beleid en 
strategie, personeelsmanagement, middelenmanagement en manage-
ment van processen) betrekking op de organisatie, de resterende vier 
(tevredenheid personeel, Idantentevredenheid, positie in de maatschap-
pij en resultaten) op de resultaten die een organisatie behaalt. Het model 
bevat in een notedop alle relevante terreinen van de bedrijfsvoering. Het 
gaat daarbij om de grote lijnen. Overzicht en inzicht in samenhang zijn 
belangrijker dan analyse tot in detail. Aan de hand van het model kan de 
organisatie per aandachtsgebied 'scoren' en zien hoe de staat van kwali-
teit is. Daarbij kunnen, door de resultaten op de verschillende 
aandachtsgebieden in samenhang te bezien, tevens de mogelijkheden 
tot verbetering worden aangegeven. Op basis daarvan kan een koers voor 
verdere verbeteringen worden uitgezet. Het handen en voeten geven als-
mede implementeren van voorstellen tot verbetering is een zaak van de 
korpsen. Het NKP-model reikt daarvoor geen methoden aan. 

Een organisatie kan niet zomaar en van de ene op de andere dag ver-
anderen. Een organisatie zal daarbij voortdurend door verschillende 
ontwikkelingsfasen gaan. Het NKP-model onderscheidt er daartoe vijf, 
elk met eigen karakteristieken. De fasen zijn genoemd naar hun belang-
rijkste karakteristiek, namelijk produktgerichtheid, procesgerichtheid, 
systeemgerichtheid, ketengerichtheid en totale kwaliteit. Van primair 
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intern gericht, zal een organisatie zich uiteindelijk extern moeten gaan 
richten. 

Toetsing van kwaliteitszorg 

Zelfevaluatie 
De functionele (divisies) en territoriale (districten/gebiedsgebonden on-
derdelen) korpsonderdelen moeten periodiek een zelfevaluatie ten aan-
zien van de kwaliteit van de dienstverlening en de dienstverlenings-
processen gaan uitvoeren. De zelfevaluatie valt te beschouwen als een 
positiebepaling van de staat van kwaliteit van een korpsonderdeel. Tege-
lijkertijd dient de zelfevaluatie aan te geven waar op korte termijn verbe-
teringen nodig zijn. De uitkomsten van een zelfevaluatie worden vastge-
legd in een rapportage aan de korps- en/of onderdeelchef, de 
korpsbeheerder, de hoofdofficier van justitie en het kwaliteitsbureau. De 
zelfevaluaties worden eenmaal per twee jaar uitgevoerd. Het kwaliteits-
bureau is ervoor verantwoordelijk dat de korpsen kunnen beschikken 
over de noodzakelijke instrumenten en technieken voor het uitvoeren 
van de zelfevaluaties. Zo zal het onder andere een handleiding voor zelf-
evaluatie en een scenario voor het doorvoeren van een zelfevaluatie 
moeten gaan ontwerpen. De beslissing over de - verdere - openbaarheid )  
van de zelfevaluatierapportages ligt bij de korpsbeheerder. Deze rappor-
tages vormen belangrijke input voor de visitaties. 

Visitatie 
De visitaties richten zich op het korps(niveau) en worden minimaal eens 
in de vier jaar uitgevoerd. De visitatiecommissies bestaan uit gekwalifi-
ceerde auditors van beroepsgenoten, aan te vullen met (gekwalificeerde) 
vertegenwoordigers uit kringen van korpsbeheerders en hoofdofficieren. 
Voor de werkwijze van de visitatiecommissie zal het kwaliteitsbureau een 
stramien moeten opstellen. Dit stramien en het stramien van de werk-
wijze van de inspectie dienen overigens op elkaar aan te sluiten. De 
visitatierapporten, die openbaar zijn, bevatten onder meer aanbevelin-
gen en voorstellen voor concrete verbeterprojecten. 

Inspectie 
De Inspectie Politie houdt toezicht op de afspraken die door het veld en 
het rijk zijn gemaakt ten aanzien van dé kwaliteitszorg bij de politie. De 
Inspectie stelt zich mede ten behoeve van de uitvoering van die taak op 
de hoogte van de kwaliteit van de politie en rapporteert daarover. Daar-
naast heeft de Inspectie tot taak het verrichten van onderzoek op het ge-
bied van landelijke thema's. Voorts onderzoekt en analyseert zij op ver-
zoek van de minister van Binnenlandse Zaken ingrijpende 
gebeurtenissen. 
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Wetgeving 
De ministers zijn voornemens de hoofdlijnen van het stelsel van inte-
grale kwaliteitszorg bij de politie, waaronder de naleving en het toezicht 
daarop, bij of krachtens de Politiewet 1993 vast te leggen. Concept-
regelgeving daartoe is inmiddels gereed. Hierover dient nog overleg 
plaats te vinden met het ministerie van Justitie en de voorzitters van de 
drie eerder genoemde beraden. 

Invoering stelsel 

Om het stelsel verder te kunnen invoeren en te laten functioneren, on-
dernemen zowel het veld als het rijk de nodige activiteiten. De activitei-
ten van het politieveld hangen samen met de oprichting van een 
kwaliteitsbureau, die van het rijk met de inmiddels opgerichte Inspectie 
Politie. 

Kwaliteitsbureau 

De korpsbeheerders, hoofdofficieren en korpschefs hebben uit hun mid-
den ieder een portefeuillehouder kwaliteitszorg aangewezen. Zij zijn ge-
zamenlijk verantwoordelijk voor alle door het veld te verrichten activitei-
ten met betrekking tot invoering van het kwaliteitsstelsel. Door hen is 
een instellingsdocument met betrekking tot het kwaliteitsbureau ver-
vaardigd, dat door de drie beraden inmiddels is geaccordeerd. De wer-
ving en selectie voor het hoofd van het kwaliteitsbureau zijn gestart. Het 
streven is het kwaliteitsbureau ingaande 1 april 1996 met een kleine 
kernbezetting operationeel te hebben. Vertraging hiervan zal zeker af-
breuk doen aan het functioneren van het stelsel. Het kwaliteitsbureau 
heeft derhalve werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de zelf-
evaluaties, de visitaties en de bevordering van deskundigheid en profes-
sionaliteit. Daarnaast is het aanspreekpunt voor de Inspectie Politie. 

Inspectie Politie 
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De Inspectie Politie functioneert onder de verantwoordelijkheid en het 
beheer van de minister van Binnenlandse Zaken. Organisatorisch is de 
Inspectie rechtstreeks ondergebracht bij de directeur-generaal voor 
Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Za-
ken. De Inspectie Politie zal zo beperkt mogelijk van omvang worden 
gehouden. Het hoofd van de Inspectie Politie is inmiddels benoemd (drs. 
J. Kap senberg, voormalig directeur politie van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken). 

De Inspectie Politie zal onafhankelijk tot haar bevindingen moeten 
kunnen komen en daarover rapporteren. Voor het toetsen van de kwali- 
teit van de door het politieveld georganiseerde kwaliteitszorg zal de In- 
spectie met name de kwaliteit van de visitaties van de korpsen beoorde- 
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Mogelijkheden 

48 

len. Hierbij kan gedacht worden aan de gevolgde procedures, het gebruik 
van informatie, de kwaliteit van de visitatiecommissies, de totstandko-
ming van de rapportages, enzovoort. Daarnaast is belangrijk dat de In-
spectie beziet tot welke maatregelen de aanbevelingen van de visitatie-
commissies in de korpsen hebben geleid en wat daarvan de effecten zijn. 
De rapportages van de Inspectie zijn, behoudens uitzonderingsgevallen, 
openbaar. 

Met het politieveld zijn concrete afspraken gemaakt over de detache-
ring van een politie-officier (J. Kuiper, plv. korpschef Amsterdam-
Amstelland). De besprekingen over de detachering van een lid van het 
Openbaar Ministerie zijn nog gaande. 

Een outline voor het jaarplan 1996 van de Inspectie alsmede voor een 
handboek van de Inspectie zijn gereed. In dit handboek worden 
procedurebeschrijvingen voor de uitvoering van de inspectietaken gege-
ven. Het handboek kan op termijn uitgroeien tot een kwaliteits-
handboek. 

Juni 1996 hebben ruim tweehonderdvijftig mensen een politiespecifieke 
auditorsopleiding volgens het NKP-model gevolgd. Daaronder vertegen-
woordigers van de korpsleiding van vijftien korpsen. Deze personen zijn 
bekend met de systematiek van het NKP-model en moeten in staat zijn 
een zelfevaluatie uit te voeren en deel te nemen aan visitatiecommissies. 
Daarmee is een krachtige impuls gegeven aan de kwaliteitszorg bij de 
politie. 

Invoering, maar bovenal goede werking van het stelsel van integrale 
kwaliteitszorg biedt de korpsen, mede aan de hand van het NICP-model, 
mogelijkheden om op een systematische en uniforme wijze naar de be-
drijfsvoering en daarmee ook naar zijn resultaten te kijken. Het (meer) 
transparant maken van de bedrijfsvoering biedt mogelijkheden om beter 
sturing te geven aan de korpsen. Men wordt gedwongen een aantal za-
ken met elkaar in verband te brengen, bijvoorbeeld de relatie beleid-
middelen-processen-resultaten. Of om processen in kaart te brengen, 
deze te normeren, meetmomenten in te bouwen, klantgericht te maken 
en hieruit efficiency-voordelen te behalen door ze anders in te richten. 

Het - in ieder geval door de Inspectie Politie - gaan maken van verge-
lijkingen van en tussen korpsen/korpsonderdelen kan stimuleren tot het 
verder verbeteren van de bedrijfsvoering. Ook biedt het betere mogelijk-
heden om keuzes te maken. Een transparante bedrijfsvoering, onder an-
dere tot uiting komend in een functionerende beleids- en beheerscyclus, 
impliceert dat de korpsbeheerder/het regionaal college gestimuleerd 
wordt prioriteiten te stellen. 

Dat betekent overigens ook dat er dingen niet gedaan kunnen worden, 
maar met een goede onderbouwing moet een nee 'verkocht' kunnen 
worden. Bij de dingen die wel gedaan worden, is het goed te bedenken 
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voor wie het gedaan wordt. Met andere woorden: wie is de klant, welke 
produkten/diensten lever ik aan haar/hem en hoe kan ik zoveel als mo-
gelijk rekening houden met diens wensen (aandachtsgebied 6 van het 
NKP-model). 

Op deze vragen moeten antwoorden worden gegeven. Daarbij kan ge-
bruik worden gemaakt van veel gegevens. Denk aan de resultaten én 
analyses van de politiemonitor en van klachten, maar ook aan zaken als 
technische en beleidssepots. Veel van deze gegevens kunnen, door ze in 
samenhang te bezien, informatie opleveren. Op basis daarvan kunnen 
weer verbeterprojecten worden gestart. Een voorbeeld hiervan is de her-
nieuwde aandacht van veel korpsen voor de publieksopvang. 

In het begin zullen niet alle aandachtsgebieden (duidelijk) zijn inge-
vuld. De korpsen zullen wat dat betreft wellicht keuzes moeten maken. 
Er zijn mogelijkheden om hetzij thematisch (bijvoorbeeld intensivering 
van de politiemilieutaak) hetzij per aandachtsgebied het NKP- model ver-
der in te vullen. Het zou een goede zaak zijn als korpsen daarbij zoveel 
als mogelijk zouden samenwerken; het wiel hoeft niet altijd opnieuw te 
worden uitgevonden. 

Op termijn kan er per een of meerdere aandachtsgebieden worden 
gekomen tot een zekere standaardisering van meetinstrumenten. Een 
aantal in gebruik zijnde instrumenten is zondermeer in te passen. Als 
voorbeeld, zonder afbreuk te willen doen aan enig ander instrument, 
mogen gelden de politiemonitor, de kwaliteitsthermometer en DES 
(doorlichtingsexpertsysteem). Dat betekent in ieder geval een mogelijk-
heid van kostenbesparingen. 

Slot 
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Bovenstaande betekent ook dat men voor elkaar open moet staan, van 
elkaar moet willen leren, niet willen lijden aan het not- invented - here-
syndroom. Kortom, verbetering dient centraal te staan, maar daarbij 
dient wel, zonder daar een waarde-oordeel over te geven, rekening te 
worden gehouden met het ontwikkelingsstadium waarin een organisatie 
zit. Dat zal, maar dat is niet typisch politie, een cultuurverandering met 
zich mee moeten brengen. 

Het op korte termijn volledig operationeel zijn van het kwaliteits-
bureau zal het goed functioneren van het kwaliteitsstelsel bespoedigen. 
Dan zal ook blijken hoe het stelsel werkt. Een vraagpunt is bij voorbeeld 
of de overgang van een zelfevaluatie op onderdeelniveau naar een visita-
tie op korpsniveau niet te groot is. 

Op de middellange termijn voorzie ik dat per aandachtsgebied tussen 
veld en rijk afspraken worden gemaakt over zaken waaraan in ieder geval 
aandacht dient te worden besteed (bij voorbeeld klachtenbehandeling 
en -analyse). Dat past in de ontwikkeling van meer openheid en transpa-
rantie. 
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Het werken met en aan de negen aandachtsgebieden biedt handvatten 
om bepaalde zaken beter te ordenen, om van de organisatie een positie-
bepaling te maken en om voorstellen tot verbetering te formuleren en 
deze te implementeren. Want, het kan niet vaak genoeg gezegd worden, 
bij kwaliteitszorg gaat het om verbeteren! 
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Hoe behoorlijk is Justitie? 

Het gezichtspunt van de Nationale ombudsman 

mr. drs. M. Oosting *  

In het werk van de Nationale ombudsman neemt Justitie een prominente 
plaats in. Nadat dit ministerie' jarenlang de tweede plaats had op de lijst 
van bestuursorganen waarover de Nationale ombudsman de meeste 
klachten bereiken, voert het sinds 1994 deze lijst aan. In rapporten en 
jaarverslagen van de Nationale ombudsman waren diensten van Justitie 
menigmaal het doelwit van - soms tamelijk scherpe - kritiek. Wijst de 
praktijk van de Nationale ombudsman uit dat er aan de kwaliteit van 
Justitiediensten het nodige te verbeteren valt? 

In deze bijdrage ga ik in op die vraag. Daartoe zal ik eerst, voor een 
goed begrip van wat volgt, enkele opmerkingen maken over het werkter-
rein van de Nationale ombudsman. Vervolgens komt aan de orde welke 
kwaliteitseisen aan de overheid - en dus ook aan Justitie - moeten wor-
den gesteld, met name voor haar verkeer met de burger. Omdat de bur-
ger vooral bij de beleidsuitvoering op tal van manieren in contact komt 
met de overheid zal daarbij de nadruk worden gelegd op dat deel van de 
overheidstaak. Vanuit het aldus geschetste kader kan ik dan vervolgens 
in grote lijnen aangeven wat de ervaringen zijn van de Nationale om-
budsman op het Justitieterrein, welke Justitiediensten daarbij in het bij-
zonder in beeld komen en welke knelpunten vooral in het oog springen. 
Ten slotte trek ik enkele conclusies, waarbij ik wijs op het belang van een 
goede interne klachtbehandeling. 

Het werkterrein van de Nationale ombudsman 

• De auteur bekleedt sinds 1 oktober 1987 het ambt van Nationale ombudsman. 
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De Nationale ombudsman onderzoekt en beoordeelt gedragingen van 
bestuursorganen en hun medewerkers. In de regel gebeurt dat naar aan-
leiding van een verzoek van een burger. 2  Daarnaast heeft de Nationale 
ombudsman de bevoegdheid op eigen initiatief onderzoek in te stellen.' 
Ook wanneer van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, heeft het 
onderzoek betrekking op een gedraging van een bestuursorgaan jegens 
een of meer burgers. In zijn algemeenheid kan dan ook worden gezegd 
dat ervaringen van burgers met de overheid de exclusieve invalshoek 
vormen voor het werk van de Nationale ombudsman. 

Dit heeft tot gevolg dat in de werkpraktijk van de Nationale ombuds-
man vrijwel alleen die kwaliteitsaspecten van het werk van de overheid 
aan bod komen die van directe betekenis zijn voor de burger. Het bete- 
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kent tevens dat de Nationale ombudsman in de uitvoering van zijn taak 
voornamelijk te maken heeft met die onderdelen van de overheid die 
veelvuldig contact hebben met het publiek, met name bij de uitvoering 
van beleid. Over tal van departementale (beleids)afdelingen, overheid-
sinstellingen en —diensten die geen directe bemoeienis met burgers heb-
ben, bereiken de Nationale ombudsman zelden of nooit klachten. Deze 
sectoren van de overheid blijven dan ook nagenoeg geheel buiten het 
blikveld van de Nationale ombudsman. 

Ook enkele bevoegdheidsbepalingen in de Wet Nationale ombudsman 
hebben tot gevolg dat de Nationale ombudsman in zijn werk niet of nau-
welijks in aanraking komt met sonunige onderdelen van de overheid. Zo 
is de Nationale ombudsman niet bevoegd ten aanzien van de wetge- 
vende macht en de zittende magistratuur. 4  Ook mag hij geen gedragin-
gen onderzoeken waarop de rechterlijke macht toeziet. 5  Dit betekent dat 
een deel van de taakuitvoering door het Openbaar Ministerie aan de be-
voegdheid van de Nationale ombudsman is onttrokken. 

Verder is de Nationale ombudsman niet bevoegd in aangelegenheden 
die behoren tot het algemeen regeringsbeleid, waaronder begrepen het 
algemeen beleid ter handhaving van de rechtsorde, en mag hij geen on-
derzoek instellen naar algemeen verbindende voorschriften. 6  De Natio-
nale ombudsman is onder meer tijdelijk niet bevoegd een onderzoek in 
te stellen zolang voor een verzoeker nog de toegang tot een zogenoemde 
wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening openstaat. 7  Een 
tijdelijke beperking van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman is 
er ook zolang een procedure ingevolge een wettelijk geregelde 
administratiefrechtelijke voorziening aanhangig is. 5  Als het gaat om een 
zaak waarin een administratieve rechter uitspraak heeft gedaan, is er 

1 Ik versta hier onder 'ministerie van Justitie' de hele Justitie-organisatie: niet alleen die 

departementsonderdelen die in het gebouw aan de Haagse Schedeldoekshaven zijn 

gevestigd, maar ook alle andere onderdelen van Justitie waarvoor de minister of staatsse-

cretaris politiek verantwoordelijk zijn, zoals bij voorbeeld het Openbaar Ministerie, de 

griffies van de gerechten, het Centraal Justitieel Incassobureau, voorheen de rijkspolitie en 

thans het Korps landelijke politiediensten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Raad 

voor de Kinderbescherming en de justitiële inrichtingen. 

2 Artikel 12, lid 1 van de Wet Nationale ombudsman (WNo) geeft 'een ieder' het recht de 

Nationale ombudsman schriftelijk te verzoeken onderzoek te doen naar de wijze waarop 

een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of 

rechtspersoon heeft gedragen. 

3 Artikel 15 WNo. 

4 Art. 1 a, lid 1 WNo jo. art 1:1, lid 2, aanhef en onder a, respectievelijk c van cie Algemene 

wet bestuursrecht 

5 Art, la, lid 2 WNo. 

6 Art. 16, aanhef en onder a en b WNo. 

7 Art. 16, aanhef en onder c WNo. Dit lijdt uitzondering wanneer een verzoeker gebruik kan 

maken van zo'n wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening om op te komen 

tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan. 

8 Art. 16, aanhef en onder c WNo. 
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sprake van blijvende onbevoegdheid voor de Nationale ombudsman. 9  
Deze bevoegdheidsbepalingen brengen met zich mee dat het werk van 
de Nationale ombudsman vooral ligt op het gebied van het feitelijk han-
delen van de overheid. 

Kwaliteit van de overheldio 

De eigen aard van de overheid; noodzaak van legitimering 

Wanneer wordt gesproken over kwaliteit in relatie tot de overheid, vraagt 
dat aandacht voor de eigen aard van de overheid. Deze stelt zijn eigen 
kwaliteitseisen. Immers, de overheid is meervoudig monopolist (onder 
meer met betrekking tot het legitieme gebruik van geweld, of het verle-
nen van vergunningen/ontheffingen), zij kan de vrijheid of handelings-
mogelijkheden van een burger eenzijdig inperken, en zij heeft een aantal 
andere taken die rechtstreeks de kwaliteit van leven en samenleven van 
burgers raken. Overheidsactoren beschikken bij dat alles vaak over een 
aanzienlijke beleidsvrijheid. Weliswaar zijn de bevoegdheden van de 
overheid en haar actoren begrensd in de wetgeving, waarin tevens aan-
spraken en rechten van burgers zijn vastgelegd, maar daarmee wordt de 
afhankelijke positie van de burger die voortvloeit uit het meervoudig 
monopolie niet weggenomen. 

Sprekend over de eigen aard van de overheid, moet ik een onderscheid 
maken tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering. De burger heeft met 
beide typen activiteit te maken. Ten aanzien van de beleidsvorming is 
zijn rol in de indirecte democratie zoals wij die kennen - afgezien van het 
stemrecht dat hij periodiek kan uitoefenen - vooral die van toeschouwer. 
De machtsbasis van de individuele burger is daarbij zeer gering en zijn 
invloed is vrijwel onzichtbaar. 

De burger die met beleidsuitvoering door de overheid te maken heeft, 
bevindt zich in de rol van onderdaan. Doorgaans staat hij daarbij tegen-
over een overheid die meer ervaren en veel deskundiger is dan hij. Die 
overheid is voor hem veelal onontkoombaar; een alternatief is er meestal 
niet. In zijn rol van onderdaan is de burger in tal van opzichten afhanke-
lijk van de monopolistische overheid. Die afhankelijkheid plaatst hem in 
een positie van relatieve onmacht. In het geval hij het niet eens is met het 
handelen van de overheid wordt zijn protest vaak niet gehoord; het zal in 
veel gevallen blijven steken in berusting. Aldus wordt een groot beroep 
gedaan op de loyaliteit van de burger aan het systeem als zodanig. Die 
loyaliteit van de burgers - het aanvaarden van de machtsuitoefening 
door de overheid - is voor het functioneren van de samenleving onont- 

9 Art. 16, aanhef en onder e WNo. 

10 Het hierna volgende behandelde ik uitvoeriger - en met literatuurverwijzingen - in: M. 

Oosting, Kwaliteit van de overheid (Nieuwenhoflezing IV), Deventer, 1990. 
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beerlijk. Het gaat hier om de legitimiteit van het overheidsoptreden, om 
de omvorming van macht tot gezag. 

Deze legitimiteit moet worden opgebouwd en voortdurend onderhou-
den. Een zeer belangrijk middel om dat doel te bereiken wordt gevormd 
door de voorzieningen die de machtsuitoefening van de overheid be-
grenzen en kanaliseren. Deze voorzieningen kenmerken de democrati-
sche rechtsstaat, die berust op de erkenning dat overheidsmacht geen 
autonome macht behoort te zijn, maar afgeleide en begrensde macht. 
Het gebruik van die macht dient steeds te gebeuren in zichtbare verant-
woording naar de gemeenschap van burgers. 

Het belang van een goede uitvoering voor de legitimiteit 
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De overheid staat onder de druk van kritiek vanuit de samenleving. Er is 
kritiek op wat zij doet, en zeker ook op wat zij niet doet. Naarmate de 
overheid meer is gaan doen, wordt er steeds meer van haar verwacht. Die 
verwachtingen van burgers leiden niet zelden tot frustraties. Verder is er 
kritiek op de wijze waarop de overheid werkt, met name bij de beleids-
uitvoering. Het openbaar bestuur werkt in een glazen huis. Wanneer er 
iets niet goed gaat, blijft dat zelden onopgemerkt. De burger mag echter 
ook hoge eisen stellen aan de overheid, gezien het meervoudig belang 
dat het overheidsoptreden voor hem heeft. 

Binnen de overheid staat beleidsvorming in hoger aanzien dan de uit-
voering van het beleid. Het terrein van de uitvoering is minder spectacu-
lair, heeft minder prestige. Wanneer zich daar problemen met een burger 
voordoen, worden die al snel afgedaan als kleine incidenten, die welis- 
waar hinderlijk zijn maar niet echt relevant zolang niet heel veel burgers 
op eenzelfde gebied hetzelfde probleem hebben. Het streven om te ko-
men tot kleinere departementen ('kerndepartementen', met op afstand 
geplaatste uitvoeringsorganisaties), brengt een verdere scheiding van 
beleidsvorming en -uitvoering, en vergroot de afstand tussen de poli-
tieke en ambtelijke leiding enerzijds en het uitvoerend niveau ander-
zijds. 

Toch is voor de individuele burger de uitvoering bij uitstek het terrein 
waarop de overheid voor hem het meest direct zichtbaar wordt, in de 
vorm van de uitvoerende overheidsorganisatie en in de persoon van de 
uitvoerende ambtenaar. De burger kan over het algemeen nog wel begrij-
pen en aanvaarden dat zijn invloed als staatsburger op de beleids-
vorming uiterst beperkt is. Voor hem wordt het beleid doorgaans pas 
voelbaar in de fase van de uitvoering. Het is van vitaal belang dat in die 
fase de communicatie tussen overheid en burger goed verloopt. Dat stelt 
hoge eisen aan de uitvoerende ambtenaren. 

Daarbij moet worden bedacht dat de verhouding overheid-burger 
meer is dan alleen een rechtsbetrekking; deze is ook te typeren als een 
sociale betrekking. Immers, niet elk facet van het overheidsoptreden 
naar de burger wordt door het recht geregeerd of heeft rechtens rele- 
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vante gevolgen. Contact tussen burger en overheid impliceert ook inter-
acties tussen mensen, in hun persoonlijke hoedanigheden. Verder kan 
een overheidsorganisatie - ook wanneer zij blijft binnen de door het 
recht getrokken grenzen - in het verkeer met de burger op verschillende 
wijzen functioneren. Daarmee komen de aspecten van de bejegening en 
van de bedrijfsvoering in beeld. 

Wanneer de burger bij de uitvoering van het overheidsbeleid dat hem 
raakt negatieve ervaringen opdoet, zullen al snel juist dat de ervaringen 
zijn die hij zal generaliseren, en die aldus voor hem in belangrijke mate 
het beeld van de overheid bepalen. Hij zal zijn ervaringen delen met an-
deren, zeker als hij bij hen overeenkomstige ervaringen aantreft. Dat al-
les kan bijdragen aan een proces van negatieve stereotypering van de 
overheid in de samenleving. 

De tijd is voorbij dat de overheid zich uitsluitend legitimiteit verwierf 
in het politieke proces, en dat de legitirniteitsvraag nauwelijks van bete-
kenis was voor de uitvoering. Juist ook in en door de uitvoering wordt de 
overheid nadrukkelijk zichtbaar, en voelt de burger de macht van de 
overheid. Daarmee is de uitvoeringsfase van bijzondere betekenis voor 
het opbouwen en onderhouden van de legitimiteit van de overheid. 

Criteria voor de kwaliteit van de overheid 
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Wanneer ik dan nu de aandacht richt op criteria voor de kwaliteit van het 
functioneren van de overheid, moet ook daarover worden opgemerkt dat 
deze criteria primair van belang zijn uit een oogpunt van opbouw van 
legitimiteit. Deze criteria betreffen zowel het democratisch gehalte, dat 
vooral van betekenis is voor de beleidsvorming, met het oog op de ver-
trouwensbasis die de overheid in de gemeenschap van burgers behoort 
te hebben, als de rechtsstatelijkheid, die in de eerste plaats bij de beleids-
uitvoering aan de orde komt, vanwege de gebondenheid die het 
overheidshandelen behoort te hebben aan het recht. 

Ten derde moet in dit verband ook het vereiste van doelmatigheid wor-
den genoemd, dat overigens - in tegenstelling tot de twee vorige ge-
noemde begrippen - niet exclusief van toepassing is op de overheid. Im-
mers, iedere organisatie, zeker ook die welke op een markt goederen of 
diensten produceert, zal moeten voldoen aan het vereiste van doelmatig-
heid. Ook de overheid zal doelmatig moeten werken. Het desbetreffende 
vereiste gaat voor de overheid echter in hoge mate op in de vereisten die 
voortvloeien uit de idee van de democratische rechtsstaat. Zo verlangt de 
democratisch gelegitimeerde wetgever dat de beleidsuitvoering het door 
hem beoogde doel zal effectueren, en dat dit zo efficiënt mogelijk ge-
beurt, in het belang van een verantwoorde besteding van openbare mid-
delen. Doelmatigheid van uitvoering brengt ook met zich mee dat recht 
wordt gedaan aan ongeschreven vereisten voor het overheidshandelen, 
zoals een zorgvuldige, voortvarende en op het individuele geval toege-
sneden uitvoering. Ten slotte heeft het doelmatigheidscriterium een zelf- 
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standige betekenis, voor zover het grenzen trekt ten aanzien van de mate 
waarin, gelet op de beschikbare financiële middelen, in redelijkheid kan 
worden voldaan aan vereisten van democratie en rechtsstaat. 

Uitvoerend overheidshandelen dient aan een aantal eisen te voldoen. 
Ik vat ze samen als vereisten van behoorlijkheid." De rechtsstaat dient 
tevens behoorlijkheidsstaat te zijn. Nader uitgewerkt gaat het om de vol-
gende drie typen vereisten: 
- De onderschikking van het overheidshandelen aan het geschreven 
recht, zoals dat - rechtstreeks of indirect - zijn grondslag vindt in wilsui-
tingen van de volksvertegenwoordiging. Deze eis is het uitgangspunt van 
de democratische rechtsstaat; zij is de waarborg voor wetmatigheid van 
bestuur. Voorschriften ten aanzien van de inhoud van het overheids-
handelen zijn van belang omdat zij - in geval van de burger belastend 
optreden - de grenzen markeren waarbinnen de vrijheid van de burger 
mag worden beïnvloed, en - in geval van begunstigend optreden - aan-
spraken van burgers vestigen op bepaald gedrag van de overheid, en al-
dus de vrijheid van de overheid begrenzen. 
- Naarmate het geschreven recht de overheid meer beleidsvrijheden 
toekent is het belang van begrenzing en structurering van het gebruik 
daarvan dienovereenkomstig toegenomen. De onderschikking van het 
overheidshandelen aan (ten dele nog) ongeschreven rechtsnormen 12  is de 
moderne aanvulling op de wetmatigheidseis, en, naast deze eis, de 
tweede pijler van wat dan wordt genoemd de rechtmatigheid van be-
stuur. Het gaat om normen - traditioneel aangeduid als de algemene be-
ginselen van behoorlijk bestuur 13  - die de burgers beschermen uit een 
oogpunt van de zorg waarmee zij door de overheid worden behandeld, 
en die hun moeten garanderen dat haar besluiten van een bepaalde kwa-
liteit zijn op het punt van voorbereiding (zorgvuldigheid) en vorm (moti-
vering), alsmede van de inhoud en het resultaat van het proces van be-
sluitvorming. 

11 De behoorlijkheid is ook het beoordelingscriterium dat de Wet Nationale ombudsman 

aanreikt Artikel 26, lid 1, van de Wet Nationale ombudsman luidt 'De ombudsman 
beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid al dan 

niet behoorlijk heeft gedragen: 

12 Veel van deze rechtsnormen zijn destijds opgekomen als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. Intussen zijn zij voor een deel gecodificeerd, met name in de Algemene 
wet bestuursrecht. en daarmee onderdeel geworden van het geschreven recht Het 

toepassingsbereik van deze geschreven rechtsregels strekt zich echter lang niet altijd uit 
tot elk overheidshandelen, in het bijzonder niet tot feitelijke gedragingen van de overheid. 

Toch dient ook feitelijk handelen van de overheid in overeenstemming te zijn met de eisen 
die voortvloeien uit deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

13 De term 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur' acht ik door de ontwikkelingen 

achterhaald. Het gaat om concrete - zij het deels open - normen die (in rechtspraak en 
doctrine) zijn erkend als even .  zovele vereisten voor de rechtmatigheid van bestuur. 
Weliswaar kan men zeggen dat overeenstemming met ongeschreven, door het recht 

erkende regels een aspect is van de behoorlijkheid, maar dat geldt evenzeer voor 

overeenstemming met de regels van geschreven recht 
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— De verhouding overheid-burger is ook te zien als een sociale betrek-
king. Ook daarvoor gelden normen, die criteria zijn om overheids-
handelen in deze betrekking als al dan niet behoorlijk aan te merken. Ter 
onderscheiding van de voorgaande rechtsnormen kan men die normen 
aanduiden als oriëntatienormen. Zij bevatten instructies en gedrags-
premissen voor overheidsactoren voor een wijze van handelen in hun 
sociale betrekking met burgers die dat handelen behoorlijk doen zijn. 
Ook de betekenis van deze behorensnormen ligt, evenals die van binnen 
het recht erkende normen, in hun bijdrage aan de aanvaarding van het 
overheidshandelen als passend, en daarmee aan de opbouw van de legi-
timiteit van dat handelen. In de sfeer van de bejegening gaat het om ver-
eisten van fatsoen en hulpvaardigheid, in de sfeer van de bedrijfsvoering 
kan men denken aan vereisten die betrekking hebben op bereikbaarheid 
en toegankelijkheid, en op de aard van de informatieverstrekking aan de 
burger. 

Ik vat de drie hierboven genoemde criteria samen onder de term 'vereis-
ten van behoorlijkheid'." Deze behoorlijkheidsnormen dragen bij aan de 
voorspelbaarheid in het verkeer tussen overheid en burger, zij geven 
beide partijen houvast, en vormen tevens een positieve bijdrage aan de 
opbouw van de legitimiteit van de overheid. Zij bepalen mede in belang-
rijke mate de kwaliteit van de overheid. 

Voorwaarden in de praktijk 

Het formuleren van kwaliteitseisen is belangrijk, maar daarmee is nog 
niet gewaarborgd dat de uitvoeringspraktijk ook in overeenstemming is 
met deze eisen. Om dat te bereiken dient in de praktijk te zijn voldaan 
aan enkele voorwaarden die ik, ter afronding van dit gedeelte van mijn 
betoog, hieronder kort aanduid. 
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Personeel 
Ten eerste moet het aantal medewerkers voor de uitvoering van 
overheidsbeleid op een bepaald terrein voldoende zijn, zodat is gewaar-
borgd dat de uitvoering, met inachtneming van de geschetste criteria, 
ook daadwerkelijk gebeurt, en in redelijk tempo. Een groeiende werklast 
kan soms worden opgevangen met efficiencymaatregelen of door verbe-
tering van de materiële toerusting. Als die mogelijkheden onvoldoende 
soelaas bieden en de werklast te hoog blijft, vindt een onjuiste afwente-
ling van de dan ontstane werkdruk plaats naar het uitvoerende niveau, 

14 Het zijn deze zelfde vereisten van behoorlijkheid waaraan overheidsgedragingen worden 

afgemeten in de beoordeling door de Nationale ombudsman in het kader van een 

onderzoek op grond van artikel 12 of artikel 15 van de Wet Nationale ombudsman. Zie voor 

een verdere uitwerking van deze vereisten: de Nationale ombudsman, Jaarverslag 1988, 

Kamerstukken 11 1988-1989, 21 075, nrs. 1-2, pp. 63-71. 
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die bovendien uiteindelijk schadelijk is voor de verhouding overheid-
burger. Ten tweede is de kwaliteit van de overheid in hoge mate afhanke-
lijk van de kwaliteit van haar medewerkers, zowel wat betreft vakbe-
kwaamheid, als houding en rolopvatting. 

Materieel 
Het recht doen aan kwaliteitsnormen vereist ook dat in de materiële 
sfeer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Men kan hier denken aan de 
kwaliteit (waaronder de toegankelijkheid) van gebouwen waarin de over-
heid de burger ontvangt. Een zeer belangrijk punt is de automatisering, 
van vitaal belang voor veel werkprocessen, juist in de sfeer van de uitvoe-
ring. 

Organisatie 
Om te kunnen voldoen aan de eis van voortvarendheid van werken zijn, 
naast voldoende menskracht, ook bepaalde voorzieningen in de organi-
satie nodig, zoals ten behoeve van een zo decentraal mogelijke afdoe-
ning in eerste instantie, een effectieve coördinatie, voortgangsbewaking 
en kwaliteitscontrole, en voorzieningen ten behoeve van een toereikende 
informatieverstrekking aan de burger over zijn rechten en plichten en 
over de stand van zaken bij de afhandeling. 

Een goede regeling van de behandeling in de organisatie zelf van 
klachten van burgers is van eminent belang, zowel voor een snel herstel 
van geschonden vertrouwen van de burger als met het oog op de lering 
die uit klachten kan worden getrokken ter verbetering van het functione-
ren van de organisatie. Mede van groot belang is dat het streven naar 
kwaliteit van de uitvoering een onderdeel wordt van de identiteit en cul-
tuur van de organisatie. Met name de leiding heeft hier een belangrijke 
rol te vervullen. 

Externe controle 
Externe - onafhankelijke - controle op de uitvoering kan niet worden 
gemist. Daartoe vervullen instellingen als de volksvertegenwoordiging, 
de Algemene Rekenkamer en de nieuwsmedia, ieder op hun wijze, een 
essentiële rol. Voor het toezicht op de rechtmatigheid van uitvoerend 
handelen in individuele gevallen is er vanouds de rechter. Daarnaast is er 
de Nationale ombudsman voor een behoorlijklieidsoordeel, terwijl er 
ook de weg is naar de Commissies voor de Verzoekschriften, die mede de 
politieke aanvaardbaarheid onder ogen zien. De openbaarheid van die 
externe controle draagt bij aan haar effectiviteit. Van het bestaan van 
deze vormen van externe controle gaat ook preventieve werking uit. De 
organisatie zelf dient te voorzien in mechanismen voor de doorwerking 
van oordelen die zijn gegeven in het kader van externe controle. 



Hoe behoorlijk is Justitie? 

Financiën 
Er dienen toereikende financiële middelen voor personele en materiële 
uitgaven beschikbaar te zijn. Budgettaire krapte kan een in kwaliteit dui-
delijk tekortschietende uitvoering naar de burger die het betreft niet 
rechtvaardigen. 

In het voorgaande heb ik een algemeen kader geschetst voor toetsing van 
gedragingen van de overheid aan die kwaliteitsnormen die van betekenis 
zijn voor de relatie overheid-burger, in het bijzonder bij de beleids-
uitvoering. Ik kan dan nu de aandacht verleggen naar de praktijk bij Jus-
titie. Om te beginnen zal ik in grote lijnen aangeven wat in de laatste ja-
ren de ervaringen van de Nationale ombudsman met Justitie zijn 
geweest. 15  

Ervaringen van de Nationale ombudsman met Justitiediensten 

Enkele cijfers 
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Het aantal verzoekschriften op het terrein van Justitie dat de Nationale 
ombudsman in de jaren 1990 tot en met 1995 ontving maakte gemiddeld 
21% uit van alle zaken die betrekking hadden op bestuursorganen waar-
over de Nationale ombudsman bevoegd is. Justitie behoorde daarmee, 
samen met Financiën, tot de twee bestuursorganen waarover de meeste 
klachten werden ingediend. In 1994 verdrong Justitie Financiën van de 
eerste plaats, die het laatstgenoemde ministerie - vooral met belasting-
zaken - gedurende een reeks van jaren had ingenomen. 

Ook met het aantal afgedane zaken scoorde Justitie in 1994 en 1995 het 
hoogst: van de voor onderzoek in aanmerking gebrachte zaken die in 
1994 werden afgedaan was het aandeel van Justitie 35,2%, en in 1995 
zelfs 41%. In 1994 werden op het terrein van Justitie 209 rapporten uitge-
bracht (22,4% van het totaal aantal in dat jaar verschenen rapporten), en 
daarnaast werden nog eens 316 Justitiezaken die voor onderzoek in aan-
merking kwamen zonder rapport afgedaan (dat is 45,6% van het totale 
aantal afdoeningen zonder rapport). Voor 1995 waren deze cijfers res-
pectievelijk 88 (13,2%) en 778 (51,5%). 

In verreweg de meeste van de zaken die zonder rapport werden afge-
daan vond de afdoening plaats volgens de zogenoemde interventie-
methode, waarvan de Nationale ombudsman sinds medio 1994 op be-
trekkelijk grote schaal gebruik maakt. Bij toepassing van deze methode 
in de daarvoor in aanmerking komende gevallen is de tussenkomst van 

15 De gegevens zijn grotendeels ontleend aan de jaarverslagen van de Nationale ombudsman, 

in het bijzonder Jaarverslag 1994, Kamerstukken 11 1994-1995. 24 124, nrs. 1-2, en 

Jaarverslag 1995, dat op 20 maart 1996 verschijnt (kamerstuknummer ten tijde van het 
schrijven van dit artikel nog niet bekend). Deze bijdrage werd afgesloten op 29 januari 

1996. 
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de Nationale ombudsman gericht op het bij het bestuursorgaan bereiken 
van een snelle oplossing van het probleem van de Mager. Wanneer die 
opzet slaagt, kan in de regel worden afgezien van het voltooien van het 
onderzoek en het uitbrengen van een rapport. Doorgaans was in dit 
soort zaken sprake van enigerlei tekortschieten van de desbetreffende 
instanties. 16  

In 67% van de 88 in 1995 over het ministerie van Justitie uitgebrachte 
rapporten luidde het oordeel van de Nationale ombudsman op één of 
meer onderdelen 'niet behoorlijk'. Voor alle in 1995 verschenen rappor-
ten tezamen was dit percentage 60,9. Justitie wijkt op dit punt in ongun-
stige zin af van het gemiddelde van alle bestuursorganen. Die situatie 
doet zich al jarenlang voor. 

Van alle oordelen in de in 1995 over Justitie uitgebrachte rapporten 
betrof 64% een van de vereisten die de Nationale ombudsman stelt ten 
aanzien van zorgvuldigheid, meer in het bijzonder de vereisten van ac-
tieve informatieverstrekking (26%) en van voortvarendheid (17%). 17  Die-
zelfde punten waren bij uitstek ook aan de orde in de Justitiezaken die in 
1995 zonder rapport werden afgedaan. De reden voor de Macht had in 
89% van die zaken betrekking op aspecten van zorgvuldigheid, met 
name de eis van voortvarendheid (51%) en die van actieve informatiever-
strekking (29%). 

Welke Justitiediensten? 

Over welke onderdelen van de Justitie-organisatie bereiken de Nationale 
ombudsman naar verhouding de meeste Machten? Koploper is ontegen-
zeggelijk de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Van de in 1995 
afgedane zaken op het terrein van Justitie die voor onderzoek in aanmer-
king waren gebracht, nam de IND 88% (760 zaken) voor zijn rekening. In 
1994 was het aandeel van de IND 57%. Van deze 760 zaken uit 1995 wer-
den er 22 met een rapport afgedaan. 307 bij de Nationale ombudsman 
ingediende Machten konden worden doorgeleid naar de sinds medio 
1995 bestaande Klachtenlijn van de IND. In de overige 431 gevallen werd 
het onderzoek tussentijds beëindigd, meestal na een succesvolle inter-
ventie. Daarmee is de IND binnen het werkgebied van de Nationale om-
budsman de sector waar de interventiepraktijk de grootste vlucht heeft 
genomen. 

Het Openbaar Ministerie stond in 1995 bij de Justitiediensten op de 
tweede plaats. Er werden in dat jaar 45 O.M.-zaken via onderzoek afge-
daan, waarvan 33 met een rapport (1994: 87 zaken, waarvan 58 met rap-
port). 

16 Zie voor een uitvoerige beschrijving van de interventiemethode: de Nationale ombudsman, 
Jaarverslag 1994, o.c., pp. 48 -53. 

17 Zie noot 14. 
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De minister van Justitie was beheerder van het voormalige Korps Rijks-
politie en is beheerder van het Korps landelijke politiediensten (ICLPD). 
Om die reden behoren deze onderdelen van de politie-organisatie tot de 
Justitiediensten. Klachten over de rijkspolitie zijn uiteraard een aflo-
pende zaak. Van de 18 rapporten die in 1995 over de tot Justitie beho-
rende politiediensten werden uitgebracht, betrof het merendeel nog de 
rijkspolitie. Verwacht mag worden dat het aandeel van de politie in de 
zaken die de Nationale ombudsman op het Justitieterrein behandelt ver-
der zal teruglopen. 

Bij de overige Justitiediensten waarover de Nationale ombudsman in 
de regel ieder jaar wel een aantal zaken door middel van onderzoek af-
doet, gaat het om beduidend kleinere aantallen. Het betreft hier de bu-
reaus van de Raad voor de Kinderbescherming (1 afgedane zaak in 1995; 
14 in 1994), penitentiaire en tbs-inrichtingen (9 zaken in 1995; 8 in 1994), 
griffies van de gerechten (in 1995 9 zaken en 7 in 1994) en het Centraal 
Justitieel Incassobureau (3 zaken in 1995 en 5 in 1994). 

Ten slotte moet op het terrein van Justitie nog een categorie 'overige' 
worden genoemd. In 1995 werden 25 zaken (1994: 23) afgedaan over di-
verse onderdelen van Justitie, voor het merendeel afdelingen van het de-
partement met zeer uiteenlopende taken. De desbetreffende klachten 
hadden vooral betrekking op het niet of niet tijdig beantwoorden van 
brieven en op het afwijzen van verzoeken om schadevergoeding. 

Wanneer we het terrein overzien, valt op dat in de praktijk van de Na-
tionale ombudsman op het gebied van Justitie de grootste aantallen za-
ken voorkomen bij Justitiediensten ten aanzien waarvan burgers bij uit-
stek in een afhankelijke positie verkeren. Dat geldt voor de IND, waarvan 
grote aantallen niet-Nederlanders afhankelijk zijn als het gaat om voor 
hen vaak buitengewoon belangrijke zaken als hun toelating tot Neder-
land en hun recht op asiel dan wel verblijf hier te lande, of hun naturali-
satie tot Nederlander. Dat geldt ook voor het Openbaar Ministerie en de 
politie, die gelet op hun specifieke taken zijn bekleed met bevoegdheden 
die diep kunnen ingrijpen in de vrijheid en de persoonlijke levenssfeer 
van burgers, en op wier hulp en medewerking slachtoffers van strafbare 
feiten vaak zijn aangewezen. Instellingen op het terrein van de 
strafrechtstoepassing (gevangeniswezen, tbs) en de kinderbescherming 
beschikken eveneens over vergaande bevoegdheden ten aanzien van 
vrijheid en privacy van burgers. Dat over deze laatste instellingen ver-
houdingsgewijs maar een beperkt aantal klachten tot een onderzoek 
door de Nationale ombudsman leidt, moet worden toegeschreven aan de 
gespecialiseerde klachtvoorzieningen die op het gebied van de 
strafrechtstoepassing en de kinderbescherming bestaan. 

Knelpunten 
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Klachten die de Nationale ombudsman bereiken zijn zeer divers, en kun- 
nen ook per overheidsdienst wijd uiteenlopen. Er zijn echter categorieën 
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klachten die in grote aantallen voorkomen, of die over een bepaalde 
overheidsdienst opvallend veel vaker worden ingediend dan over de 
meeste andere. Daarnaast komen er klachten voor die, ook wanneer het 
naar verhouding om kleine aantallen gaat, van bijzondere betekenis zijn 
omdat zij een tekortkoming aan het licht brengen op een voor de desbe-
treffende overheidsdienst essentieel punt. Aan de hand van al dergelijke 
klachten kunnen knelpunten in het functioneren van onderdelen van de 
overheid worden gesignaleerd. 

Bij het opvallend grote aantal door de Nationale ombudsman behan-
delde klachten over de IND dat tot een of andere vorm van onderzoek 
heeft geleid, valt op hoe weinig gevarieerd deze klachten zijn. Van de 453 
in 1995 met een rapport of door interventie afgedane klachten op dit ter-
rein hadden er 394 (dat is 87%) betrekking op de lange duur van de be-
handeling van de desbetreffende aanvraag of het desbetreffende verzoek. 
Daarnaast waren nog eens 139 klachten (31%) uitsluitend of mede ge-
richt op het uitblijven van antwoord op brieven, dan wel het anderszins 
niet verstrekken van informatie waar de IND om was gevraagd. Daarmee 
zijn de twee belangrijkste tekortkomingen aangeduid waarmee de IND 
in de waarneming van de Nationale ombudsman kampt: het onvermo-
gen om alle zaken af te doen binnen een redelijke - vaak ook: wettelijke - 
termijn, en het vaak ontbreken van een open communicatie met de bur-
ger die van de IND afhankelijk is. 

Beide tekortkomingen vinden ongetwijfeld in belangrijke mate hun 
oorzaak in de aanhoudend hoge instroom van zaken die de IND moet 
afhandelen, vooral op het vlak van de asielzaken en de naturalisaties. 
Doordat de verwerkingscapaciteit van de organisatie voortdurend ach-
terloopt bij het werkaanbod ontstaan achterstanden. Het is op zichzelf 
begrijpelijk dat dan wordt besloten om alle beschikbare energie in te zet-
ten voor het primaire proces. Dat kan er echter toe leiden dat andere ta-
ken - zoals de communicatie met de buitenwereld - worden veronacht-
zaamd. Wanneer het vervolgens niet lukt de achterstanden binnen 
afzienbare termijn weg te werken, neemt bij degenen die wachten op een 
beslissing van de IND de behoefte aan nadere informatie alleen maar 
toe. Als de organisatie dan niet in staat is die informatie te geven, telefo-
nisch slecht bereikbaar is en niet (inhoudelijk) antwoordt op brieven, is 
het niet verwonderlijk dat vele belanghebbenden aankloppen bij een 
externe klachteninstantie als de Nationale ombudsman, of gebruik ma-
ken van rechtsmiddelen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om overheidsdiensten 
te voorzien van toereikende personele en materiële middelen voor een 
goede taakuitvoering. Het is de IND op dit punt niet gemakkelijk ge-
maakt. Opeenvolgende reorganisaties, schoksgewijze personeels-
uitbreidingen en een groot aantal noodmaatregelen hebben veel ge-
vraagd van de organisatie. 

Dit neemt echter niet weg dat in de ruim veertienjarige geschiedenis 
van het instituut Nationale ombudsman voortdurend moest worden ge- 
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wezen op ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van de taken die te-
genwoordig zijn opgedragen aan het agentschap IND. Door de jaren 
heen zijn er van de kant van Justitie bij tal van gelegenheden maatrege-
len ter verbetering aangekondigd en optimistische verwachtingen voor 
de toekomst uitgesproken. Steeds opnieuw moest worden vastgesteld 
dat deze verwachtingen niet bewaarheid werden. Die ervaring leidt tot 
een zekere scepsis in het geval nieuwe maatregelen worden afgekondigd. 
Juist de laatste jaren zijn op dit terrein ingrijpende maatregelen doorge-
voerd. Het is dan teleurstellend om te moeten zien hoeveel klachten bij 
de Nationale ombudsman over de IND worden ingediend. Bedacht moet 
worden dat uiteindelijk de geloofwaardigheid van de overheid hier in het 
geding is. 

Een groot deel van de klachten die de Nationale ombudsman ontvangt 
over het Openbaar Ministerie heeft betrekking op drie onderwerpen: in-
formatieverstrekking aan burgers, administratieve nauwkeurigheid op de 
parketten en de behandeling van klachten door het O.M. Het Openbaar 
Ministerie was van oudsher een organisatie die zich niet kenmerkte door 
openheid en publieksvriendelijkheid. Het streven om de zware werkbe-
lasting van het O.M. het hoofd te bieden is bovendien jarenlang bemoei-
lijkt door een slechte bewerktuiging van de parketten. Met name op het 
vlak van de automatisering voldeed de technische infrastructuur lange 
tijd niet aan de eisen van de tijd. 

Inmiddels is er op dit punt aanzienlijke vooruitgang geboekt. De Na-
tionale ombudsman heeft kunnen vaststellen dat er verbeteringen zijn 
opgetreden in de dienstverlening die parketten bieden aan onder meer 
slachtoffers van delicten, verdachten en veroordeelden. Niettemin blij-
ven zich juist op de punten van de informatieverstrelddng en de nauw-
keurigheid in de administratieve processen klachten voordoen. Om het 
klachtencijfer te doen dalen zal ook een verdere cultuurverandering in 
de O.M.-organisatie nodig zijn, waarbij meer aandacht wordt gegeven 
aan de dienstverlenende taak die het O.M., naast zijn primaire 
vervolgingstaak, ook heeft. Immers, ook van het zwaar belaste O.M. mag, 
zoals van iedere overheidsorganisatie die veelvuldig contact heeft met 
burgers, worden verwacht dat het zich bewust is van de eisen die gelden 
in het verkeer tussen overheid en burgers, en dat het daarnaar handelt. 

De aard van de strafrechtstoepassing (gevangeniswezen en tbs) brengt 
met zich mee dat de klachten waarmee de Nationale ombudsman op dit 
terrein wordt geconfronteerd niet zelden raken aan fundamentele 
rechtsbeginselen. Gelet op de kleine aantallen klachten die op dit terrein 
voor onderzoek in aanmerking komen, en de variëteit in die klachten, 
gaat het hierbij meestal om op zichzelf staande zaken. 

In de jaren 1994 en 1995 heeft de Nationale ombudsman evenwel een 
viertal rapporten 18  uitgebracht - alle naar aanleiding van het overlijden 
van een gedetineerde in een inrichting - die aanleiding geven tot be- 

18 Rapporten 94/483, 94/487, 95/373 en 95/517. 
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zorgdheid over een aantal aspecten van de medische verzorging van ge-
detineerden. Met name werd geconcludeerd dat dringend nadere aan-
dacht nodig is voor het onderkennen van het suïciderisico bij 
gedetineerden en voor de organisatie van de verzorging van zieke gedeti-
neerden. 

Wat dit laatste punt betreft werden aanbevelingen gedaan ten aanzien 
van de vervanging van de inrichtingsarts bij diens afwezigheid, ten aan-
zien van het inrichten van een ziekenboeg in iedere penitentiaire inrich-
ting, ten aanzien van duidelijke taakomschrijvingen voor alle geledingen 
van het personeel wat betreft de verzorging van zieke gedetineerden en 
ten aanzien van het toezicht op de kwaliteit van de verzorging van zieke 
gedetineerden. De soms schokkende bevindingen die tijdens de desbe-
treffende onderzoeken zijn gedaan maakten overtuigend duidelijk dat op 
het punt van de verzorging van zieke gedetineerden een aantal maatre-
gelen is geboden. Detentie is de meest vergaande wijze waarop een indi-
vidu aan de overheid kan zijn overgeleverd. Dat schept een grote verant-
woordelijkheid van de overheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn 
van gedetineerden. Een adequate verzorging van zieken diè zich in de-
tentie bevinden dient dan ook onder alle omstandigheden te zijn ge-
waarborgd. ,9  

Tot slot van deze korte rondgang langs een aantal knelpunten noem ik 
een onderwerp waarop zich Justitiebreed lange tijd problemen hebben 
voorgedaan, maar waarover intussen verbetering valt te melden. Dat be-
treft de postbehandeling. Over dit onderwerp heeft de Nationale om-
budsman een aantal jaren geleden op eigen initiatief een onderzoek bij 
alle departementen ingesteld en in 1989 een rapport 20  uitgebracht, 
waarin algemene normen zijn geformuleerd, die door alle ministeries 
zijn aanvaard, en intussen ook elders ruime acceptatie hebben gelcre-
gen.21  

Het betreft hier met name het vereiste van het verzenden - in de daar-
voor omschreven situaties - van behandelingsberichten en eventueel 
van tussenberichten. In de jaarverslagen sinds 1989 moest het Ministerie 
van Justitie steeds apart worden genoemd als het ministerie dat zich dui-
delijk in de achterhoede bevond bij het voldoen aan de vereisten op het 

19 Naar aanleiding van het gestelde op p. 200 van het Jaarverslag 1994 van de Nationale 

ombudsman heeft de minister van Justitie op 7 april 1995 een werkgroep onder voorzitter-
schap van mr. G.J. van Dinter ingesteld, die tot taak had de medische zorg in penitentiaire 

inrichtingen door te lichten. De werkgroep bracht op 20 september 1995 haar rapport uit, 

waarin een aantal maatregelen worden voorgesteld. De minister zal naar verwachting eind 
februari 1996 op deze maatregelen reageren. 

20 Rapport 89/875. Zie ook Jaarverslag 1989, Kamerstukken 1989-1990, 21478, nrs. 1-2, p. 

19-20. 

21 Recent verscheen een (vrijwel) uitputtend overzicht van de normen op dit punt die in de 
loop der jaren ook in andere rapporten van de Nationale ombudsman naar voren zijn 

gebracht: Wim Daniels, Correspondentiewifter. Nonnen van de Nationale ombudsman voor 

de correspondentie overheid-burger, Den Haag, 1995. 
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punt van het versturen van behandelings- en tussenberichten. In het 
Jaarverslag 199322  kon echter voor het eerst worden vastgesteld dat ook 
voor het Ministerie van Justitie sprake was van een aanzienlijke daling 
van het aantal keren dat tekortkomingen op dit punt aan de orde waren 
in rapporten van de Nationale ombudsman, zij het dat dit ministerie wat 
dit onderwerp betreft nog steeds wel ongunstig afstak ten opzichte van 
de andere ministeries. De implementatie van de aanbevelingen van de 
Nationale ombudsman voor de postbehandeling is bij Justitie traag ver-
lopen, maar uiteindelijk is toch sprake van een duidelijk positief effect. 
Het gaat hier echter om een onderwerp dat permanente aandacht en 
inspanning blijft vragen. 

Besluit 

Vanuit de belangen van de burger bezien, is de kwaliteit van Justitie-
diensten vooral voor verbetering vatbaar op de punten voortvarendheid 
en communicatie met de burger. Het bewerkstelligen van verbeteringen 
vergt allereerst erkenning door de hele Justitie-organisatie, van hoog tot 
laag, van het belang van een goede beleidsuitvoering, omwille van het 
opbouwen en onderhouden van de legitimiteit van Justitie in de samen-
leving. Die erkenning kan niet vrijblijvend zijn. Zij moet ook consequen-
ties hebben bij het stellen van prioriteiten en het toewijzen van midde-
len. 

Wat de voortvarendheid betreft, dient in de praktijk te zijn voldaan aan 
de voorwaarden die een afhandeling van zaken binnen een redelijke ter-
mijn mogelijk maken. Zo dient te worden gezorgd voor een efficiënte 
werkwijze, voor voldoende vakbekwame medewerkers die goed voor hun 
taak zijn toegerust, en voor een effectieve coördinatie, voortgangs-
bewaking en kwaliteitscontrole. Daarvoor is geld nodig. Elke beslissing 
om, bij de verdeling van de schaarse middelen, onvoldoende ter beschik-
king te stellen om een redelijk tempo van werken mogelijk te maken, im-
pliceert verantwoordelijkheid voor afkalvende legitimiteit. Echter, ook 
iedere individuele medewerker binnen de uitvoeringsorganisatie draagt, 
voor zover zijn mogelijkheden strekken, verantwoordelijkheid voor een 
voortvarende afdoening. Voor de leidinggevenden is het zaak een cultuur 
te scheppen waarin ieder er een eer in stelt de burger niet langer te laten 
wachten dan strikt nodig is. 

Ook op het punt van de communicatie met de burger dient op het 
voorwaardenscheppende vlak aan het nodige te zijn voldaan. De tech-
niek stelt middelen ter beschikking - bij voorbeeld op het gebied van de 
geautomatiseerde registratie en tekstverwerking - waarvan tien tot twin-
tig jaar geleden nog slechts kon worden gedroomd, en die het mogelijk 
maken om op uiterst efficiënte wijze de burger van informatie te voor-
zien. Die middelen moeten de medewerkers wel ter beschikking staan. 

22 Kamerstukken 111993-1994, 23 655, nrs. 1-2, p. 20. 



Justitiële verkenningen, kg. 22, nr. 2, 1996 

Verder zullen die medewerkers zich voortdurend bewust moeten zijn van 
de dienende functie die zij ten opzichte van de burger vervullen, van de 
belangen van de burger die in het geding zijn en van het belang van een 
open communicatie met die burger. Het verstrekken - gevraagd en onge-
vraagd - van informatie die voor de burger van betekenis is dient tot de 
routine van het werk te behoren. 

Iedere overheidsorganisatie, ook Justitie, moet alert zijn op signalen 
van onvrede van de burger over haar functioneren, en die signalen op-
pakken. Iedere klacht dient tot actie te leiden. Een goede procedure voor 
een snelle, slagvaardige en doeltreffende behandeling van klachten is 
dan ook onontbeerlijk. Daarbij dienen mechanismen te zijn ingebouwd 
om klachten die op meer structurele tekortkomingen in de organisatie 
duiden als zodanig te onderkennen en daaruit consequenties te trekken. 
Goede interne klachtbehandeling neemt vaak de noodzaak voor burgers 
weg om zich te wenden tot een externe klachtinstantie, zoals de Natio-
nale ombudsman. 

Dat wordt ook beseft in het kabinet. In het kader van het streven om de 
toestroom van klachten naar de Nationale ombudsman te beperken, 
heeft de Ministerraad het voornemen uitgesproken om de interne be-
handeling van klachten op departementen en bij andere overheidsdien-
sten te verbeteren. 23  Staatssecretaris Kohnstamm heeft de commissie-
Scheltema gevraagd regels voor de interne behandeling van klachten te 
ontwerpen, die zullen worden opgenomen in de Algemene wet bestuurs-
recht." 

In dit verband wil ik, tot slot, nog eenmaal de IND noemen, deze keer 
in positieve zin. Deze organisatie heeft lange tijd niet of nauwelijks aan-
dacht besteed aan de behandeling van klachten. Vaak werd volstaan met 
het opbergen van klachtbrieven in het dossier en het sturen van een 
standaardbrief aan de afzender dat de ontvangen brief te zijner tijd bij de 
behandeling van de zaak zou worden betrokken. Het grote aantal klach-
ten dat de Nationale ombudsman over de 1ND bereikt moet voor een be-
langrijk deel worden toegeschreven aan het ontbreken van een voorzie-
ning van interne klachtbehandeling. 

Op aandringen van de Nationale ombudsman 25  heeft de IND medio 
1995 zo'n voorziening in het leven geroepen: de Klachtenlijn. Daarmee 
heeft de IND een goede mogelijkheid geschapen om klachten binnen de 
eigen organisatie te behandelen, en aldus recht te doen aan het beginsel 
dat elke overheidsinstantie als eerste ervoor verantwoordelijk is om naar 
aanleiding van klachten over haar optreden te zoeken naar oplossingen. 

23 Zie de brief van staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken van 6 september 

1995, kenmerk CW 95/801, aan de ministers. 

24 Brief van 28 juni 1995, kenmerk CW95/U536, van staatssecretaris Kohnstamm van 
Binnenlandse Zaken aan de voorzitter van de Commissie wetgeving algemene regels van 

bestuursrecht. 

25 Zie bij voorbeeld Jaarverslag 1994, o.c., p. 25. 
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In het tweede halijaar van 1995 heeft de Nationale ombudsman 307 door 
hem ontvangen klachten doorgeleid naar de Klachtenlijn van de IND, die 
die klachten over het algemeen binnen tien dagen afhandelde. In bijna 
alle gevallen leidde deze afhandeling tot een bevredigende oplossing 
voor de klager, en verviel voor de Nationale ombudsman de noodzaak 
om zelf de klacht te behandelen. Zo kan het dus ook. 
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De kwaliteit van Justitiediensten komt regelmatig aan de orde in door de 
Algemene Rekenkamer gepubliceerde onderzoeken. Zo is door de Re-
kenkamer in de afgelopen jaren onder meer onderzoek gedaan op uit-
eenlopende terreinen als de politie, de rechtshulp, de rechterlijke organi-
satie, het gevangeniswezen, de reclassering en het vreemdelingenbeleid. 
Met haar publikaties voorziet de Rekenkamer de regering, de Staten-
Generaal en degenen die verantwoordelijk zijn voor de gecontroleerde 
organen van op onderzoek gebaseerde informatie. Deze informatie be-
staat uit onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen over orga-
nisatie, beheer en beleid. Daarmee beoogt de Rekenkamer het functio-
neren van het Rijk en daarmee verbonden organen te toetsen en te 
verbeteren. 

In deze bijdrage gaan we in op maatstaven waaraan Justitiediensten 
volgens de Rekenkamer dienen te voldoen. Daarbij baseren we ons op 
door de Rekenkamer gepubliceerde onderzoeken. We maken daarbij ge-
bruik van de uitkomsten van de zogenaamde Codificatie-operatie bin-
nen de Rekenkamer. Deze codificatie betrof onder andere het systema-
tisch in kaart brengen van de maatstaven die de Rekenkamer in haar 
publikaties heeft aangelegd bij de beoordeling. Op basis daarvan houdt 
de Rekenkamer de door haar gehanteerde beoordelingsmaatstaven te-
gen het licht. 

Allereerst behandelen we beoordelingsmaatstaven die de Rekenkamer 
de afgelopen jaren in haar onderzoeken heeft gehanteerd. Ter illustratie 
wordt daarbij nader ingegaan op concrete door de Rekenkamer gepubli-
ceerde onderzoeken op het terrein van Justitie. Vervolgens geven we aan 
welke uitdagingen er volgens ons in de komende jaren voor Justitie zijn 
met het oog op de kwaliteit van Justitiediensten. 

• De auteurs zijn respectievelijk directeur van Directie I Algemene Rekenkamer, onderzoeker 
bij Europees en Rijksbreed doelmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer, 

projectleider bij Bureau Justitie van de Algemene Rekenkamer. 
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De beoordelingsmaatstaven die de Rekenkamer in haar onderzoeken 
hanteert vloeien voor een deel voort uit de in de Comptabiliteitswet vast-
gelegde taken en bevoegdheden van de Rekenkamer op het terrein van 
rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoek 

Voor het rechtmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer zijn maatsta-
ven voor de beoordeling van de financiële verantwoording en het finan-
cieel beheer op hoofdlijnen vastgelegd in artikel 51 van de Comptabili-
teitswet. Deze luiden: 
- verplichtingen, uitgaven en ontvangsten dienen tot stand te zijn geko-
men in overeenstemming met begrotingswetten en andere wettelijke 
regelingen; 
- de financiële verantwoording dient het gevoerde financieel beheer 
deugdelijk weer te geven en overeenkomstig de voorschriften te zijn op-
gesteld; 
- het financieel beheer dient ordelijk en controleerbaar te zijn en inge-
richt overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften. 

Wanneer de Rekenkamer fouten en onzekerheden in de financiële ver-
antwoording of tekortkomingen in het financieel beheer niet aanvaard-
baar vindt kan zij daartegen bezwaar maken op grond van artikel 55 van 
de Comptabiliteitswet. 

Voor het doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer bevat de 
Comptabiliteitswet minder handvaten om beoordelingsmaatstaven aan 
te ontlenen. Volgens artikel 57 van de Comptabiliteitswet dient de Re-
kenkamer aandacht te wijden aan de doelmatigheid van het beheer, de 
organisatie en het gevoerde beleid van het Rijk. Bij onderzoek naar be-
heer gaat het om alle mogelijke aspecten van de (interne) bedrijfsvoering 
bij (onderdelen van) de rijksdienst. Bij onderzoek naar de organisatie 
gaat het om de gehanteerde structuren, procedures en werkmethoden. 
Dergelijke onderzoeken naar beheer en organisatie worden vaak als 
efficiëntie-onderzoek aangemerkt. Bij onderzoek naar beleid gaat het 
met name om de mate van doelbereiking, de effecten en de effectiviteit 
van beleid.' 

In het rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoek van de Rekenka-
mer staat een viertal begrippen centraal: rechtmatigheid, effectiviteit, 
efficiëntie en democratie. Het begrip rechtmatigheid heeft in de context 

1 Onder beleid verstaan we het geheel van opvattingen over doel en middelen van bestuurlijk 

handelen, dit ter onderscheiding van het bestuurlijk handelen zelf: het voorbereiden, 

vaststellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van beleid. Beleid en bestuurlijk handelen kan 

intern gericht zijn (gericht op bedrijfsvoering, beheer en organisatie) en extern gericht 

(gericht op burgers, bedrijven en instellingen). 
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van de Rekenkamer een specifieke betekenis. Op grond van de Compta-
biliteitswet beoordeelt de Rekenkamer in haar rechtmatigheids-
onderzoek de financiële verantwoording en het financieel beheer. Het 
daarbij gehanteerde rechtmatigheidscriterium houdt in dat de verplich-
tingen, uitgaven en ontvangsten tot stand dienen te komen overeenkom-
stig begrotingswetten en andere wettelijke regelingen. 

Effectiviteit (synoniem voor doeltreffendheid) staat voor de realisatie 
van de beoogde effecten met behulp van de getroffen maatregelen of 
aangewende instrumenten. Efficiëntie (oftewel doelmatigheid) verwijst 
naar een optimale kosten/baten-verhouding van de aangewende instru-
menten. Ten vierde kan het begrip democratie worden genoemd. De in-
vulling die de Rekenkamer daaraan geeft vloeit voort uit de rol die zij 
dient te vervullen in onze parlementaire democratie en is derhalve sterk 
gebonden aan de informatievoorziening aan de Staten-Generaal. In dit 
verband kan gewezen worden op het onderzoek van de Rekenkamer 
naar de financiële verantwoording. Zij gaat bij haar rechtmatigheids-
onderzoek conform haar grondwettelijk voorgeschreven taak ieder jaar 
na of de verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk 
aan de Staten-Generaal gedaan wordt overeenkomstig de bepalingen van 
de wet. 2  Ook in haar doelmatigheidsonderzoeken kan de Rekenkamer de 
informatievoorziening aan de Staten-Generaal aan de orde stellen. In de 
doelmatigheidsonderzoeken op het Justitieterrein is dit overigens niet of 
nauwelijks gebeurd. 

In het hierna volgende behandelen we de in Rekenkameronderzoek 
gehanteerde beoordelingsmaatstaven aan de hand van een indeling in 
een aantal aspecten van beheer en organisatie waaraan de Rekenkamer 
veel aandacht heeft besteed. Het gaat om de aspecten financieel beheer, 
inrichting organisatie, personeelsbeleid en -management, informatie-
voorziening en automatisering. Daarna komen tevens de effecten van 
beleid aan de orde. 

Financieel beheer 

De Rekenkamer heeft voor haar onderzoek naar het financieel beheer de 
begrippen ordelijkheid en controleerbaarheid uitgewerkt in concretere 
beoordelingsmaatstaven. 3  Van ordelijk financieel beheer is volgens de 
Rekenkamer sprake wanneer er duidelijke regels zijn waarin de bevoegd-
heden tot het verrichten van financiële handelingen en de verantwoor-
delijkheden voor de bewaring van financiële middelen zijn vastgelegd. 

2 Artikel 105, derde lid. Grondwet luidt: 'De verantwoording van de ontvangsten en de 

uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen 

van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de 
Staten-Generaal overleg« 

3 Deze uitwerkingen zijn vastgelegd in het handboek Algemene Rekenkamer: deel 

Handleiding Rechtmatigheidsonderzoek, december 1995. 
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Deze regels dienen onder meer te voorzien in voldoende scheiding van 
functies. Er dient ook volgens deze regels te worden gehandeld. Voorts 
dient gewaarborgd te zijn dat geld uitsluitend besteed wordt aan het doel 
waarvoor het beschikbaar is gesteld. Verder dient de informatie voor be-
sluitvorming en controle volledig, juist, tijdig en regelmatig te zijn. De 
informatie dient gegevens te omvatten over het gevoerde beheer en be-
leid, waar mogelijk in de vorm van volume- en prestatiegegevens. Tot slot 
dient het financieel beheer te voldoen aan de regels die gesteld zijn in de 
Comptabiliteitswet en andere wettelijke regelingen. 

Van controleerbaar financieel beheer is volgens de Rekenkamer sprake 
wanneer de beschikbare financiële informatie de departementale 
accountantsdiensten en de Rekenkamer in staat stelt op eenvoudige 
wijze de besluitvorming op elk gewenst moment te reconstrueren. Onder 
financiële informatie begrijpt de Rekenkamer tevens de interne, binnen 
een ministerie uitgevoerde evaluaties van (de werking van) beheers-
systemen. 

Een voorbeeld van Rekenkameronderzoek in dit verband op het ter-
rein van Justitie is het onderzoek naar de uitvoering van de in 1993 in 
werking getreden Plukze-wet. Deze wet heeft tot doel de uit criminele 
activiteiten verkregen opbrengsten af te pakken en in 's Rijks schatkist 
terecht te laten komen. De Rekenkamer wees in haar rapport bij de fi-
nanciële verantwoording over 1994 op de noodzaak van verbeteringen 
op het terrein van het financieel beheer. 

Zo bleek uit haar onderzoek dat slechts enkele arrondissementen be-
schikten over een beschrijving van de administratieve organisatie inzake 
Plulcze. De gebreken in de administratieve organisatie hadden onder an-
dere tot gevolg dat de volledigheid van de registratie van plukze-zaken 
niet voldoende was gewaarborgd en dat het risico werd gelopen dat ten 
onrechte geen ontriemingszaak wordt gestart en derhalve opbrengsten 
worden misgelopen. Geen van de arrondissementen had een overzicht 
van de uit hoofde van Plukze inbeslaggenomen gelden en goederen met 
de verblijfplaats. De Rekenkamer drong aan op verbetering van de 
managementinformatie ten behoeve van een gestructureerde sturing 
(Algemene Rekenkamer, 1995a). 

Een ander voorbeeld in dit verband is het onderzoek naar het finan-
cieel beheer bij de bureaus voor Rechtshulp. In haar onderzoek consta-
teerde de Rekenkamer dat het financieel beheer bij de bezochte bureaus 
voor Rechtshulp redelijk goed was. De landelijke modelbeschrijving van 
de administratieve organisatie voor het financieel beheer van de 
apparaatskosten bleek echter wel erg summier en werd niet zonder meer 2-  
door alle bureaus voor Rechtshulp toegepast. De Rekenkamer wees 
daarom op het belang van een specifiek op de eigen organisatie gerichte 
beschrijving van de administratieve organisatie (Algemene Rekenkamer, 
1993a). 

Nauw verbonden met onderzoek naar het financieel beheer is het on- 
derzoek van de Rekenkamer naar de systematiek van planning en control 
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(sturing en beheersing) bij Justitie. In deze onderzoeken ging de Reken-
kamer na in hoeverre er sprake was van: 
- centrale sturing op hoofdlijnen; 
- afspraken over produkten en de budgettaire randvoorwaarden door 
middel van decentrale plannen en managementafspraken; 
- systematische verantwoording en sanctionering; 
- periodieke doorlichting. 

Voorbeelden in dit verband zijn de onderzoeken naar de rechterlijke or-
ganisatie, de rechtshulp, het gevangeniswezen, het asielbeleid en de poli-
tie. Daarin werd onder andere gewezen op het belang van een goede (fi-
nanciële) informatievoorziening en een systematische verantwoording. 
Ook werd in een aantal van deze rapporten gewezen op het belang van 
periodieke doorlichting (Algemene Rekenkamer, I993b, 1993a, 1994, 
1995b en 1995c). In haar onderzoek naar planning en control bij het ge-
vangeniswezen concludeerde de Rekenkamer bij voorbeeld dat het afleg-
gen van verantwoording door de inrichtingen in de vorm van jaarversla-
gen in opzet weliswaar goed was geregeld, maar dat de daaropvolgende 
terugkoppeling in de vorm van een bespreking van het jaarverslag tekort 
schoot. De besprekingen waren te eenzijdig gericht op de financiële 
beheersaspecten en te weinig op de beleidsinhoudelijke aspecten. De 
Rekenkamer vond het van belang dat in de verantwoording ook aan-
dacht werd besteed aan de realisatie van beleidsvoornemens. Hiervoor 
zouden meer kengetallen kunnen worden ontwikkeld (Algemene Reken-
kamer, 1994). 

Inrichting organisatie 

Onderzoek van de Rekenkamer naar de inrichting van de organisatie 
richtte zich de afgelopen jaren met name op de toewijzing van taken en 
bevoegdheden van hogere aan lagere organen van de organisatie (veelal 
bij vormen van interne verzelfstandiging). 

Een voorbeeld op Justitieterrein is het onderzoek naar de rechterlijke 
organisatie. Daar ging de Rekenkamer in op de voortgang bij de over-
dracht van beheerstaken en -bevoegdheden van het departement naar 
de arrondissementen en de versterking van het lokale management bij 
de arrondissementen. In 1989 werd een nieuwe structuur ingevoerd 
waarbij in elk arrondissement een directeur gerechtelijke ondersteuning 
(DGO) de verantwoordelijkheid kreeg voor alle aspecten van het beheer. 
Besluiten over de verdeling van de middelen moesten genomen worden 
op basis van consensus tussen de DGO en de functionele autoriteiten, 
die de verantwoordelijkheid droegen voor het beleid (bij voorbeeld de 
president van de rechtbank, de hoofdofficier van justitie en de kanton-
rechter oudste in rang). 

De Rekenkamer concludeerde in haar onderzoek dat, hoewel het lo- 
kaal management was versterkt, er sprake bleek te zijn van een onduide- 
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lijke afbakening van taken en bevoegdheden op het terrein van beheer 
en beleid. Zo was het lang niet altijd helder wat moest worden gedaan 
met zaken waaraan weliswaar een beheersaspect zat maar die tegelijker-
tijd ook met de professionele autonomie van de rechterlijke macht te 
maken hadden of met zaken die naar hun inhoud slechts de rechtbank of 
het parket aangingen, maar ook een beslag op de algemene middelen , 
legden (Algemene Rekenkamer, 1993b). 

Ook bij de geregionaliseerde politie-organisatie stelde de Rekenkamer 
aspecten van de inrichting van de organisatie aan de orde. Zo conclu-
deerde de Rekenkamer in een recent onderzoek naar het beheer in het 
nieuwe politiebestel dat er nog veel obstakels zijn die het goed functio-
neren van de politieregio's in de weg staan. Deze obstakels hadden onder 
andere betrekking op de sinds de inwerkingtreding van de Politiewet 
1993 voortdurende onduidelijkheid over de invulling van het begrip 'be-
heer op afstand' en de nog onvoldoende invulling van de regionale en 
ministeriële verantwoordelijkheid op vitale onderdelen van het finan-
cieel beheer, het personeelsbeleid en het beleid ten aanzien van de 
informatievoorziening (Algemene Rekenkamer, 1995c). 

De toewijzing van taken en bevoegdheden aan zelfstandige bestuurs-
organen (een vorm van externe verzelfstandiging) is uitgebreid aan de 
orde gekomen in het rijksbrede onderzoek naar zelfstandige bestuurs-
organen en de ministeriële verantwoordelijkheid daarbij. Bij dat onder-
zoek is onder andere nagegaan of de inrichting en vormgeving van de 
zelfstandige bestuursorganen in overeenstemming zijn met de belang-
rijkste maatstaven die daaromtrent in het Regeringsstandpunt functio-
nele decentralisatie zijn vastgelegd. Een aantal van deze maatstaven 
heeft betrekking op: 
- het aangeven en motiveren van het doel van de instelling van het zelf-
standige bestuursorganen; 
- een wettelijke grondslag voor de taakuitoefening; 
- het wettelijk vastleggen van de bekostigingswijze; 
- het afleggen van verantwoording; 
- het regelen van de bestuurssamenstelling en de rechtspositie van het 
personeel. 

De Rekenkamer wees er in haar onderzoek op dat bij de inrichting en 
vormgeving van zelfstandige bestuursorganen, waaronder dertien aan 
Justitie verbonden zelfstandige bestuursorganen, lang niet altijd aan 
deze maatstaven was voldaan. Zij beval aan de regelgeving voor deze or-
ganen zodanig aan te passen dat duidelijkheid ontstaat over de taken en 
bevoegdheden, bekostigingswijze en samenstelling ervan (Algemene Re-
kenkamer, 1995d). In het onderzoek naar het beheer in het nieuwe 
politiebestel concludeerde Rekenkamer evenwel dat de inrichting van de 
politieregio's grotendeels overeenkwam met het toetsingskader uit het 
Regeringstandpunt functionele decentralisatie (Algemene Rekenkamer, 
1995c), 
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Personeelsbeleid en -management 

Op het terrein van personeelsbeleid en -management heeft de Rekenka-
mer onderzoek verricht naar het beleid gericht op ziekteverzuim, over-
werk, opleidingen, plaatsing en arbeidsvoorwaarden. 

De beoordelingsmaatstaven van de Rekenkamer kunnen als volgt wor-
den samengevat. Er dient voldoende aandacht voor het personeelsbeleid 
te zijn bij de dienstleiding. Het beleid dient helder en onderbouwd te zijn 
en uitgewerkt te zijn in beleidsplannen op de verschillende terreinen 
(ziekteverzuim, opleidingen enzovoort). Er dient ook een goede controle 
te zijn op de uitvoering en de voortgang (inclusief evaluatie). Mede daar-
toe dient er een betrouwbare registratie te zijn. Ook rechtmatigheids-
maatstaven komen hierbij aan de orde. Zo dient de uitvoering conform 
de regels te geschieden, dient de nodige zorgvuldigheid te worden be-
tracht in de uitvoering en dient te worden gewaakt voor rechtsongelijk-
heid. 

Een voorbeeld van Rekenkameronderzoek in dit verband is het rijks-
brede onderzoek naar buitengewoon verlof. Zo wees de Rekenkamer op 
het belang van een consequente naleving van de regelgeving voor bui-
tengewoon verlof. Een voorbeeld daarbij was het vereiste om de toege-
stane maximale verloftermijn niet te overschrijden. Een ander voorbeeld 
was het vereiste om de betrokkenen de pensioenpremie in rekening te 
brengen (Algemene Rekenkamer, 1995e). 

Informatievoorziening 
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In veel van haar onderzoeken heeft de Rekenkamer de kwaliteit van de 
informatievoorziening aan de orde gesteld. Daarbij onderscheidt zij 
naast financiële en personele informatievoorziening ook logistieke 
informatievoorziening. Het betreft informatie over logistieke prestaties 
(gegevens over het aanbod van zaken, produktie, werkvoorraden en 
doorlooptijden). In een aantal onderzoeken op het terrein van Justitie 
hanteerde de Rekenkamer bij de beoordeling van het logistieke manage-
ment de maatstaf dat er normen dienen te worden gehanteerd voor de 
logistieke prestaties. Daarbij gaat het om (onderbouwde) normen voor 
de maximale doorlooptijd bij de behandeling van zaken, de als normaal 
te beschouwen werkvoorraden en de beoogde produktie in een bepaalde 
periode. Volgens de Rekenkamer diende het ministerie tevens met de 
bestaande management-informatie een juist en volledig inzicht te heb-
ben in de daadwerkelijke prestaties, eventuele knelpunten,,achterlig-
gende oorzaken en verbeteringsmogelijkheden. 

In haar onderzoeken naar het asielbeleid, de rechterlijke organisatie 
en het gevangeniswezen stelde de Rekenkamer de logistieke 
(managemeneinformatievoorziening aan de orde. Zo trof de Rekenka-
mer in haar onderzoek naar het asielbeleid geen onderbouwing aan van 
de door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gehanteerde norm 
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van zeven maanden voor de gemiddelde doorlooptijd van de totale asiel-
procedure. Zij achtte een goed onderbouwde norm die aansluit op de 
verschillende fasen in de asielprocedure van belang. Door de werkelijke 
doorlooptijd te toetsen aan deze norm ontstaat namelijk relevante 
beleids- en managementinformatie. Verder achtte de Rekenkamer het 
noodzakelijk dat de IND en de rechtbanken beschikking hebben over 
goede (management)informatie over doorlooptijden en werkvoorraden. 
Zo bleken de gegevens van de IND en de rechtbanken over werk-
voorraden namelijk niet op elkaar aan te sluiten en hadden de rechtban-
ken geen inzicht in het percentage overschrijdingen van de maximale 
behandelingstermijn voor voorlopige voorzieningen en beroepen (Alge-
mene Rekenkamer, 1995b). 

Ook in het rapport over de rechterlijke organisatie ging de Rekenkamer 
in op de logistieke (management)informatievoorziening. Zo consta-
teerde zij dat er aanzienlijke leemtes waren in de logistieke informatie-
voorziening en dat de aanwezige informatie onvoldoende betrouwbaar 
en bruikbaar was. Dit werd onder meer veroorzaakt door het ontbreken 
van eenduidige definities van doorlooptijden en werkvoorraden (Alge-
mene Rekenkamer, 1993b). 

Automatisering 
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De Rekenkamer heeft in een aantal onderzoeken de automatisering cen-
traal gesteld, veelal in combinatie met de kwaliteit van de informatie-
voorziening. Automatisering is voor de Rekenkamer een aandachtsveld 
met specifieke beoordelingsmaatstaven. Op hoofdlijnen komen deze 
maatstaven op het volgende neer. 

In de begroting moeten de aan automatisering verbonden specifieke 
kosten zichtbaar worden gemaakt. Er dient voldoende deskundigheid(s-
bevordering) te zijn op het terrein van de automatisering. Er moet voorts 
een functie zijn van systeembeheer met voldoende capaciteit gericht op 
toezicht, onderhoud en begeleiding van de gebruikers. Verder moet 
gegevensbeveiliging gewaarborgd zijn door middel van regels inzake 
privacy-aspecten en door middel van functieverdeling, de bijbehorende 
bevoegdheden en wachtwoorden. 

Voorbeelden in dit verband van Rekenkameronderzoek op het terrein 
van Justitie zijn de onderzoeken naar het functioneren van de reclasse-
ring (Algemene Rekenkamer, 1991a), de automatisering bij de politie (Al-
gemene Rekenkamer, 1989) en het Communicatiesysteem Openbaar Mi-
nisterie Parket Administratie (COMPAS) (Algemene Rekenkamer, 1993b). 
In dat laatste onderzoek was de Rekenkamer van mening dat als gevolg 
van het COMPAS duidelijke verbeteringen in de werkwijze van het Open-
baar Ministerie waren opgetreden. Zo was bij voorbeeld de registratie en 

. verwerking van grote hoeveelheden zaken mogelijk geworden. De uni-
forme werkwijze verkleinde bovendien de kans op fouten (Algemene Re-
kenkamer, 1993b). 
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Uitdagingen voor Justitie 

In de afgelopen jaren heeft de Rekenkamer in haar onderzoeken - ook op 
het terrein van Justitie - het accent gelegd op voorzieningen in de be-
drijfsvoering, het beheer en de organisatie. De daarbij gehanteerde 
beoordelingsmaatstaven zijn in grote lijnen terug voeren op de volgende 
maatstaven voor de kwaliteit van Justitiediensten: 
- de totstandkoming van de financiële verantwoording dient overeen te 
komen met begrotingswetten en andere wettelijke regelingen en een 
deugdelijke weergave te zijn van het gevoerde financieel beheer; 
- het gevoerde financieel, personeel en middelenbeheer dient ordelijk 
en controleerbaar te zijn; 
- bij de sturing en beheersing dient tussen centrale en decentrale een-
heden sprake te zijn van sturing op hoofdlijnen, goede management-
afspraken en systematische verantwoording en dient sprake te zijn van 
periodieke doorlichting; 
- de verdeling van taken en bevoegdheden bij de inrichting van de orga-
nisatie dient duidelijk te zijn; 
- de financiële, personele en logistieke informatievoorziening dient vol-
ledig, tijdig, juist en regelmatig te zijn; 
- bij de organisatie en het beheer van automatiseringsprojecten dient 
sprake te zijn van voldoende capaciteit gericht op voortgangsbewaking, 
onderhoud en begeleiding van de gebruikers. 

Deze maatstaven met betrekking tot de kwaliteit van de bedrijfsvoering, 
het beheer en de organisatie van Justitiediensten worden door de Reken-
kamer tevens gezien als voorwaarden voor een geslaagde uitvoering van 
Justitiebeleid. Daarnaast zijn voor de kwaliteit van Justitiediensten ook 
maatstaven van belang die betrekking hebben op de feitelijke werking 
van deze voorzieningen in termen van effecten ervan voor burgers, in-
stellingen en bedrijven. Het begrip effecten wordt door ons ruim opgevat 
in de zin van uitkomsten van beleid. 

Ms voorbeeld in dit verband van Rekenkameronderzoek op het 
Justitieterrein kan het onderzoek naar het asielbeleid worden genoemd. 
Daarin ging de Rekenkamer onder meer in op de snelheid van de behan-
deling van asielverzoeken door de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND) en de rechtbanken (in termen van prestaties versus normen) en 
het belang daarvan voor de individuele asielzoeker. Op basis van bij de 
IND en de rechtbanken beschikbare gegevens werden uitspraken gedaan 
over de mate waarin de doelstelling 'een kortere asielprocedure' werd 
bereikt. 

Een ander minder recent voorbeeld is het onderzoek naar 
criminaliteitsbestrijding (Algemene Rekenkamer, 1991b). Daarin ging de 
Rekenkamer na in hoeverre invulling was gegeven aan de in het beleids-
plan Samenleving en criminaliteit aangekondigde maatregelen. 



Justitie en de Algemene Rekenkamer 

Twee laatste voorbeelden in dit verband zijn de onderzoeken naar het 
functioneren van de gerechtelijke laboratoria (Algemene Rekenkamer, 
1991c) en naar de Politieverbindingdienst (Algemene Rekenkamer, 1992). 
Daarbij betrok de Rekenkamer de ldantgerichtheid van de diensten in 
haar onderzoek. Zo ging zij bij het onderzoek naar de Politie-
verbindingsdienst onder andere na wat de meningen en opvattingen van 
de (potentiële) afnemers van de dienst waren over zowel de advies- als 
de technisch uitvoerende werkzaamheden van de dienst. De Rekenka-
mer ging tevens na in hoeverre er sprake was van structureel overleg tus-
sen de dienst en de (potentiële) afnemers. 

In de komende jaren beoogt de Rekenkamer in meer van haar onder-
zoeken - ook naar de kwaliteit van Justitiediensten - beoordelings-
maatstaven aan te leggen die betrekking hebben op de uitkomsten van 
beleid (naast de voorwaarden voor een succesvol beleid). 4  Daarbij gaat 
het om onderzoek naar: 
- de verrichte inspanningen en behaalde prestaties; 
- de mate waarin de doelstellingen van het beleid zijn bereikt; 
- de mate waarin de doelgroepen van het beleid worden bereikt; 
- de mate van Idaritgerichtheid; 
- de meningen en opvattingen van hen die geconfronteerd worden met 
het beleid; 
- de mate waarin de doelbereiking het gevolg is van de ingezette 
beleidsinstrumenten (effectiviteit); 
- de neveneffecten van het beleid. 

Bij de vraag naar de maatstaven waaraan de kwaliteit van Justitie-
diensten volgens de Rekenkamer dient te voldoen is voorts de volgende 
bepaling in de Comptabiliteitswet van belang. Op grond van artikel 17 
van de Comptabiliteitswet zijn de ministers verplicht zorg te dragen voor 
periodiek onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer, de organisa-
tie en het beleid. 

Deze verplichting is mede een uitvloeisel van het in 1991 gepubli-
ceerde Rekenkameronderzoek naar de door of in opdracht van de minis-
teries uitgevoerde beleidsevaluaties. Hieruit bleek dat de ministeries lang 
niet op alle beleidsterreinen de uitvoering en effecten van het beleid on-
derzochten. Ook bleken de taken en verantwoordelijkheden voor 
beleidsevaluatie-onderzoek op de ministeries vaak niet duidelijk gere-
geld (Algemene Rekenkamer, 1991d). 

In haar Verslag 1994 merkte de Rekenkamer op dat bij een aantal mi-
nisteries inmiddels een (systematische) aanpak van periodieke beleids-
evaluatie van de grond leek te komen. Over de kenmerken van kwalitatief 
aanvaardbaar evaluatie-onderzoek en over de wijze waarop de Rekenka-
mer systematisch over de uitkomsten wordt geïnformeerd, had construc- 

4 Zie ook het Verslag 1994 van de Algemene Rekenkamer (deel 1 en 2), Tweede Kamer, 

vergaderjaar 1994-1995, 24 130, nrs. 1-2, 30 maart 1995, pp. 5-6. 
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tief overleg plaatsgevonden in het Interdepartementaal Overlegorgaan 
Financieel-Economische Zaken. Ter stimulering stuurde de minister van 
Financiën in september 1994 aan alle ministers de notitie Evaluatie-
onderzoek in de rijksdienst. 5  Uit de in dat jaar gepubliceerde 
Rekenkameronderzoeken bleek echter ook dat er nog verscheidene te-
kortkomingen waren bij de verzameling, uitwisseling en benutting van 
gegevens over het gevoerde beleid. 6  Op dit terrein liggen - ook voor Justi-
tie - de komende jaren de nodige uitdagingen. 

In de genoemde notitie van de minister van Financiën wordt naast 
beleidsevaluatie-onderzoek ook organisatiedoorlichting onderscheiden 
als categorie van doelmatigheidsonderzoek. Bij organisatie-
doorlichtingen dienen afzonderlijke organisatie-onderdelen geheel of 
ten dele te worden getoetst op hun functioneren, inclusief het functione-
ren van het management. Ook op dit terrein zijn er voor Justitie de no-
dige uitdagingen. Zo wees de Rekenkamer er in een aantal van haar on-
derzoeken op dat aan de functie van periodieke doorlichting bij Justitie 
nog weinig invulling was gegeven. De trage ontwikkeling van de 
doorlichtingsfunctie zou volgens Van der Doelen mede verklaard kunnen 
worden doordat de (inter)departementale kaders op dit punt nog onder-
ontwikkeld zijn en iedere sector zich gedwongen voelt om op eigen 
kracht het wiel uit te vinden. 7  

De Rekenkamer zal zich daarom de komende jaren bij haar onderzoe-
ken onder andere richten op de vraag in hoeverre het ministerie en de 
afzonderlijke diensten van Justitie organisatiedoorlichtingen uitvoeren 
en/of laten uitvoeren. In dit verband kan worden gewezen op het zelf-
evaluatiemodel van de Stuurgroep Nederlandse Kwaliteit' ,  Ook in dit 
zelfevaluatiemodel wordt zowel aandacht gevraagd voor beheer en orga-
nisatie als voor de uitkomsten van beleid, onder andere vanuit het per-
spectief van de klant. 

Al met al hebben de maatstaven voor de kwaliteit van Justitiediensten 
vanuit het gezichtspunt van de Rekenkamer mede betreldcing op de wijze 
waarop bij Justitie invulling wordt gegeven aan beleidsevaluatie en 
organisatiedoorlichting. 

5 Zie Ministerie van Financiën, Evaluatie-onderzoek in de Rijksdienst, augustus 1994 

(opgenomen in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid, A5.5). 

6 Zie ook het verslag 1994 van de Algemene Rekenkamer (deel 1 en 2). Tweede kamer, 

vergaderjaar 1994-1995, 24 130, nrs. 1-2, 30 maart 1995, p. 10. 

7 Zie F.C.J. van der Doelen, 'Doorlichten van kwaliteit', JUIST, Ministerie van Justitie (CDWO), 

nr. 8, februari 1995. 

8 Zie handleiding Positiebepaling & verbeteren: organisaties zonder winstoogmerk Op weg 
naar de Nederlandse Kwaliteitspnis, Stuurgroep Nederlandse Kwaliteit, 1993. 
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Justitiële Verkenningen (Judicial Explorations) is published nine times a 
year by the Research and documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV. 
Each issue focuses on a central theme connected with criminal law, 
criminal policy and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles of each issue. The 
central theme of this issue (vol. 22, no. 2, 1996) is Quality of the Dutch 
Justice Department's services. 

The norrns of the Ministry of Justice 
FC.J. van der Doelen and H.J.R. Fijn 
Quality care is an upcoming business within the Justice system. Quality 
is then regarded as conformance to norms. This article deals with 
various sets of norms and standards within the Ministry of Justice. 
These are considered within the framework of developments within 
public administration in general. After a short introduction into the 
mainstream ideas of Quality Care - notably the works of Deming and 
Juran, the ISO approach and Total Quality Management - the reinven-
ting government issue is discussed. The Justice organization is far from 
monolithic and contains various sectors with differing sets of norms 
and standards upon which a quality definition may be based. The 
sectors discussed here are those of the legislators, the policy makers 
and the controllers. Considering the various norms within the Justice 
organization one may ask whether the Minister of Justice can describe 
'the quality of Justice'. Here the Total Quality approach, and especially 
the self-assessment model of the Institute Dutch Quality (a develop-
ment of the European Federation for Quality Management model) may 
prove to be helpful. It enables matching the various norms and 
standards within various branches of an organization. The Total Quality 
Management approach however demands, among others: conunitment 
by top management, preparedness to continue with this program for at 
least five years, and a benevolent climate for ideas and impulses that 
come 'bottom-up'. The outcome is highly rewarding: a better functio-
ning of the Justice system, appreciation by society and satisfied 
employees. 

Quality care with The Dutch ministry of Justice; changes within live 
executive services 
H.J.R. Fijn 
The core of the Justice business is: weighing and considering. Not all 
customers' expectations can be met. Stil it is worthwhile to strive for 
total quality within the Justice system. The article discusses the 
implementation of quality policy in five executive services within the 
Justice department: The Immigration and Naturalization Service (IND); 
the Courts Service (DRp); the Prosecutor's Office (OM); the Institutions 
Service (DJI); the Prevention, Youth Protection and Probation Service 
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(DPJ&R). The INK or EFQM model is strongly influenced by the total 
quality management paradigm. It is a model with a wide range: every 
field of management care is regarded as relevant for the quality of the 
products (services) and the satisfaction of the customers. Quality care 
should be integrated within the (top) management's responsibilities. 
Using this model in the intended way strengthens the management's 
involvement in quality policy. Auditing the self-assessment reports 
provides relevant information about the quality level of the service. The 
article closes with an overview of several problems and paradoxes 
connected with the implementation of total quality management. Sonie 
of these paradoxes are: empowerment for front-line people might 
appear to be a problem; quality care has a positive inclination: 
problems are an opportunity for improvement, not a chance to look for 
those guilty. 

Quality management with the Dutch police 
J.R. Jansonius 
This article describes the introduction of a scheme of total quality 
management at the Dutch police. This scheme was introduced on 
January 1, 1996. The main purpose of this scheme is to improve quality. 
Attention is paid in particular to the three components in the evalua-
tion of the scheme: self-evaluation and visits in and by the forces, and 
inspection by the government. For this purpose, the forces are 
establishing a quality bureau for the police and the Ministry of the 
Interior is setting up a Ponce Inspection department. With regard to 
content, the scheme is based on the nine areas of attention of the 
Dutch Quality Award Model, which is the Dutch version of the EFQM 
model. Finally, this aaide addresses the opportunities the scheme of 
total quality management creates for the forces. 

How proper Is the Ministry of Justice? 
M. Oosting 
The National Ombudsman of the Netherlands is an independent 
institute which deals with complaints of citizens about their govern-
ment. Hence it contributes to the protection of the citizens and the 
quality of their goverrunent. The Ombudsman investigates acts of 
govemment bodies and issues judgments on it. Standard for this 
assessment is whether or not investigated behaviour was proper. In this 
article the author, who is the incumbent National Ombudsman, reviews 
the quality of departments and agencies of the Dutch Ministry of Justice 
from the point of view of his office. Although policyrnaking is conside-
red to be more prestigious than implementation of policy, the citizen 
usually gets in contact with government when policy is implemented. 
Careful implementation of policy is essential for legitimacy of 
govemment in society. After having stated the criteria and conditions 
for the quality of implementing govemment policy, the author sets out 



Summaries 83 

the experiences of the institute of the National ombudsman in the field 
of the Ministry of Justice. 41% of the complaints dealt with in 1995 were 
lodged against this Ministry. Most bottlenecks refer to undue delay and 
inadequate information to citizens. 

Quality standards for the Dutch minlstry of Justice; a view from the 
Algemene Rekenkamer 
M.J. Winters, G.A.C. Alders and drs. J.M.J. van den Berg 
The supreme audit institution of the Netherlands, the Algemene 
Rekenkamer, audits the quality of the branches of the ministry of Justice 
on a regular basis. The Rekenkamer has published reports, for example, 
on the pofice, the legal aid, the penology, the judicial organisation, the 
rehabilitation of prisoners and the asylum policy. The criteria which 
were appfied in these audits were mainly related to provisions for 
management, such as clear mandates, segregation of duties, standard 
operating procedures, regular and full reporting. As such provisions are 
a condition for a efficient and effective functioning of the ministry it is 
considered necessary to assess also the actual effects of policies in 
society. Such assessments might include goal-attainment, client-
orientation effectiveness. Also the importance of self evaluation is 
stressed. 
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Nederlandse moer op Amerikaanse bout; over minderwaardigheidsge-
voel en navolgingsgedrag 

dr. Petrus C. van Duyne* 

'Je kunt een Nederlandse moer niet op 
een Amerikaanse bout draaien', merkte 
oud-commissaris Blaauw op over de 
her en der waarneembare tendens om 
sommige Amerikaanse wijzen van 
aanpak van de misdaad, vooral de 
georganiseerde, binnen het stelsel van 
de Nederlandse opsporing aan' te 
wenden. Het laatste nummer van 
Justitièle verkenningen (nr. 9, 1995) 
geeft een beeld van de Amerikaanse 
'strafrechtelijke bout Dit maakt 
meteen duidelijk, dat de 'Nederlandse 
moer' daar inderdaad gelukkig niet op 
past 
Allereerst is er de oorlog tegen de 
misdaad. Daarbij gaat het vooral om 
een oorlog tegen de verdovende 
middelen, die zo'n 25 jaar geleden 
door Nixon werd uitgeroepen. Deze 
oorlog is voor binnen- en buitenland 
rampzalig verlopen. Wanneer 
rechtshandhaving ontaardt in 
oorlogvoering, verwordt het strafrecht 
tot oorlogsrecht waarbij uiteindelijk 
alleen het recht van de overwinnaar 
geldt De Amerikaanse oorlog tegen 
de verdovende middelen laat zien, dat 
een verschuiving in die richting 
daadwerkelijk is vast te stellen. Zo 
worden inbreuken op de burgerrech-
ten ondergeschikt gemaakt aan de 
noodzaak om die oorlog te winnen, 
zoals uit Leuws en Kaplans opstel 
blijkt. Een deel van die oorlog blijkt, 
evenals dit met de oorlog tegen het 
communisme het geval was, naar het 
buitenland verplaatst te worden. Deels 
gebeurt dit vreedzaam, door middel 
van wat ik zou willen noemen een 
'wetgevingsimperialisme': andere 
staten worden de voor Amerika zo 
belangrijke wetten door de strot 

geduwd, zoals dit met vrijwel alle 
verdovende middelenwetten het geval 
is geweest Een belangrijk deel van de 
buitenlandse oorlog tegen de 
verdovende middelen verloopt minder 
vreedzaam en heeft zich vermengd 
met tal van vuile oorlogjes in Midden-
en Zuid-Amerika en in Zuidoost- en 
Centraal Azië (Afghanistan). Zoals dit 
met Vietnam het geval was, worden er 
voortdurend overwinningen gemeld, 
maar schuift de eindoverwinning 
steeds verder uit het gezichtsveld. 
Evenals dit met een echte oorlog het 
geval is, moet de strijd worden 
opgevoerd, wanneer de overwinning 
slechts een luchtspiegeling van 
hallucinerende politiemensen en 
beleidsambtenaren blijkt te zijn. Een 
zedelijke kruistocht kan en mag niet 
verloren worden, wat leidt tot een nog 
hardere aanpak van de zedelijk 
vervallen vijand: meer straffen, meer 
bevoegdheden en meer politie. De 
strategie van 'meer van het zelfde; 
gesmeed 'op het aambeeld van angst' 
wordt helder weergegeven in 
Krisberg's opstel over de schijnoorlog 
tegen de misdaad in de VS. Angst is 
echter een politiek belangrijker middel 
om politieke doelen te bereiken, dan 
de koele cijfers van de misdaad-
statistiek, die, zoals Aronowitz juist laat 
zien, de laatste jaren omlaag gaan. 
Ondanks dat is in alle bereiken van 
het strafrecht in de VS een aanmerke-
lijke verharding waar te nemen, 
leidend tot een verhoging van de 
gevangenisbezetting. Deze weerspie-
gelt niet zozeer de misdaadtrends, 
maar de gemanipuleerde angst, 
alsmede de diepe tweedeling van de 

• De auteur is als onderzoeker verbonden aan het Ministerie van Justitie. 
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Amerikaanse samenleving langs 
raciale lijnen. 
Waarom dan toch het Nederlandse 
navolgingsgedrag tegenover de VS, 
dat vooral onder de vorige minister 
van Justitie zo duidelijk waarneembaar 
was, maar dat natuurlijk veel breder 
verankerd is? Lensing geeft in zijn 
opstel aan, dat ten opzichte van 
Nederland de Amerikaanse cultuur 
een overheersende is. Dit blijkt niet 
alleen uit het Nederlandse minder-
waardigheidsgevoel voor de eigen 
(minderheids)taal, maar ook uit de 
neiging om bij de bestrijding van de 
georganiseerde misdaad eerst in de 
VS in de leer te gaan, terwijl men daar 
vooral kan leren hoe je het niet aan 
moet pakken. Uiteraard is er aldaar 
ook veel goeds te leren, ook al is er 
geen reden tot navolging. Ontwikkelin-
gen, die aldaar zonder meer als 
positief beoordeeld moeten worden, 
zoals het beleid van voordeels-
ontneming, zijn in Nederland 
goeddeels op eigen kracht uitgedacht. 
Zo is bij het opstellen van het eerste 
Plukze-rapport, waarvan ondergete-
kende de eindredacteur was, geen 
ogenblik gekeken naar de grote broer 
aan de andere kant van de vijver. 
Waarom zouden we? We hadden te 
maken met een Nederlands 
strafstelsel. Hetzelfde zou kunnen 
gelden voor bestuurlijke maatregelen 
om misdaadgeld buiten de Neder-
landse economie te houden. In feite 
gaat het om een stelsel van 
maatregelen, die erop gericht zijn om 
openbare aanbestedingen en 
inschrijvingen zo doorzichtig mogelijk 
te maken. De Amerikaanse term 

auditing', die ook in 
Nederland gebruikt wordt, weerspie-
gelt weer ons minderwaardigheidsge-
voel. Als ik goed lees, gaat het 
gewoon om 'zedelijke doorlichting' van 
een bedrijf aan de hand van Vragen 
als: Wordt het bedrijf op een zedelijk 
juiste wijze geleid?', 'Zijn er geen 
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smetten en duistere betrekkingen met 
misdadigers?', 'Geen vreemde 
geldstromen, die niet verklaard kunnen 
worden?' en dergelijke. Als je het zo 
eenvoudig voorstelt, krijg je natuurlijk 
nooit een studiereis naar de VS, waar 
je vervolgens twee weken langs de 
Potemkindorpen van de Amerikaanse 
droom wordt geleid. 
Heeft deze neiging tot navolging ook 
ten grondslag gelegen aan onze eigen 
oorlogje tegen de georganiseerde 
verdovende middelenhandel? Een 
rechtstreeks verband is er niet. Wel 
een klimaat, waarin de blik voortdu-
rend gericht werd naar de Ameri-
kaanse voorbeelden van georgani-
seerde misdaad. Wellicht ware het 
beter geweest, wanneer ook hier 
kritischer naar gekeken zou zijn. De 
Nederlandse misdaadhandel, en dus 
ook de daar omheen gebouwde 
misdaadorganisaties zijn nu eenmaal 
anders dan de Amerikaanse. Om dat 
te ontdekken heb je geen stage nodig 
bij de Amerikaanse politie en 
universiteiten. 
Het is duidelijk, dat ondergetekende 
kritisch staat tegenover wat Amerika 
ons te bieden heeft en afwijzend 
tegenover het voor Nederland zo 
kenmerkende navolgingsgedrag. Met 
uitzondering van een aanwijsbaar 
Nederlands belang, is er is geen 
enkele grond om de Amerikanen te 
helpen bij hun (om binnenlandse 
redenen) begonnen oorlog tegen de 
misdaad, de verdovende middelen-
handel daarbij inbegrepen. De goede 
leerervaringen moeten we vanzelfspre-
kend overnemen, maar voor het 
overige zie ik geen reden om de 
Amerikaanse rechtshandhavings-
agressie niet de spiegel van hun eigen 
falen voor te houden. 
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Themanummers Justitiële 
verkenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiële 
verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV3, april: Racistisch geweld 
JV4, mei: Gokken 
JV5, juni: Verzekering en risico 
JV6, juli/augustus: Begeleiding van 
jongeren 
JV7, september Onderzoeknummer 

Congressen 

Symposium permanent International 
Criminal Tribunal; the sense and 
nonsense of a permanent international 
criminal tribune 
Na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog is door de VN een 
commissie opgericht Ontemational 
Law Commission) die als doel kreeg 
de mogelijkheid van een permanent 
internationaal straftribunaal te 
onderzoeken. Aanleiding daartoe 
waren de tribunalen van Neurenberg 
en Tokio. De activiteiten van de 
commissie hebben niet geleid tot het 
sluiten van een verdrag. Sedert de 
oprichting van het Joegoslavië-
tribunaal is dit onderwerp weer terug 
op de agenda. De mogelijkheid dat 
een permanent straftribunaal wordt 
ingesteld is nog nooit zo dichtbij 
geweest Het Willem Pompe instituut te 
Utrecht organiseert in het kader van 
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de Erasmus Intensive Course 1996 een 
symposium onder de hierboven 
genoemde titel. Onder voorzitterschap 
van prof. mr. A1-11 Swart zullen prof. 
mr. C.F. R0ter en prof. mr. Th. van 
Boven discussiëren over de wenselijk-
heid van het instellen van een 
permanent strafgerechtshof. 
Datum: 29 maart 1996 
Plaats. Polman's Huis, Keistraat 2, 
Utrecht 
Inlichtingen: Willem Pompe Instituut, 
Janskerkhof 16, Utrecht, tel.: 
030-2537125. 

Zevende sociaal-wetenschappelijke 
studiedagen 
De sociale wetenschappen zijn 
verdeeld. In stromingen en kundes; in 
tijdschriften en instituten; in praktijk en 
theorie. Maar er is één gebeurtenis die 
voor alle betrokkenen belangrijk is: de 
sociaal wetenschappelijke studieda-
gen. Van de hoed en de rand is de 
titel van de zevende aflevering van de 
studiedagen. Honderdveertig 
onderzoekers presenteren hun 
resultaten en stellen die ter discussie. 
De thema's zijn al even divers als hun 
theoretisch perspectief en onderzoek-
techniek Arbeid, onderwijs, zorg en 
ongelijkheid komen aan de orde, maar 
ook sport, kunst, stereotypen, oorlog 
en geweld. Deelnemers kunnen een 
eigen programma samenstellen of de 
thematische rade draden volgen die 
zijn uitgelegd. Op de informatiemarkt 
en in service salons geven organisa-
ties, uitgeverijen en informatie-
aanbieders acte de presence door 
demonstraties van hun produkten. 
Buitenlandse gast is de befaamde 
Immanuel Wallerstein die zal spreken 
over de tegenstelling tussen deel en 
geheel in theorie en onderzoek 
Datum: donderdag 11 en vrijdag 12 
april 1996 
Plaats. Hoofdgebouw van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam 
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Inlichtingen: SISWO/Instituut voor • 
Maatschappijwetenschappen, Plantage 
Muidergracht 4, 1018 TV Amsterdam, 
tel.: 020-5270600. 

Vreemdelingenbewaring 
In het kader van de voorjaars-
vergadering van de Vereniging voor 
Penitentiair recht en Penologie zullen 
de volgende sprekers een aantal 
actuele onderwerpen rond het thema 
vreemdelingenbewaring belichten: 
J.MJ. Rillings (Algemeen Directeur 
Justitieel Complex Willem II te Tilburg; 
drs. A.M. van Kalmthout (universitair 
hoofddocent vakgroep strafrechts-
wetenschappen Katholieke Universiteit 
Brabant en voorzitter van de 
Commissie van Toezicht bij het 
Justitieel Complex te Tilburg); mr. 
P.J.A.M. Baudoin (advocatenkantoor 
Brugstraat te Den Bosch, advocaat 
gespecialiseerd in vreemdelingen-
zaken); mw. R.A. den Hollander 
(medewerkster Autonoom Centrum 
Amsterdam). 
Datum: Vrijdag 26 april 1996, 14.00 u. 
Plaats: Penitentiair centrum Nieuwer-
sluis, Koning Willem III kazerne, 
Zandpad 3, 3631 NK Nieitwersluis, tel.: 
0294-239139 
Inlichtingen: Rijksuniversiteit Leiden, 
Afdeling strafrecht, mw. S.M. 
INurzer-Leenhouts, tel.: 071 071-  
5277524/5277518 of 010-4610904. 

7he art of canalizing 
Op dit congres van de International 
Council on Alcohol and Addictions zal 
aandacht worden besteed aan een 
breed scala van riskante gewoonten 
en verslavingen. Voor het eerst in de 
geschiedenis van ICAA maken roken 
en gokken, naast alcohol en drugs, 
deel uit van het programma. Meer dan 
1000 deelnemers uit ongeveer 65 
landen worden verwacht Daardoor is 
het congres bij uitstek geschikt om het 

beleid en de ervaringen te presenteren 
van alle Nederlandse organisaties die 
werkzaam zijn op de terreinen 
onderzoek preventie en therapie met 
betrekking tot verslavingsgedrag. Er 
bestaat de mogelijkheid tot het 
houden van een inleiding in een van 
de talrijke workshops en secties, of 
door deelname aan de expositie en 
postertuin. 
Datum: 30 juni tot en met 5 juli 1996 
Plaats: Amsterdam 
Inlichtingen: ICAA 1996 Amsterdam, 
Amsterdam RAI-OBA, Pb. 77777, 1070 
MS Amsterdam, tel.: 020-6464469. 

Publikatiepnjs SM.P 
In 1990 heeft het bestuur van de 
Stichting Maatschappij en Politie 
besloten tot het instellen van de 
Publikatiepnjs SMP De prijs bestaat 
uit een oorkonde en een geldbedrag 
van fl. 10.000,-. De prijs wordt een 
maal per twee jaar uitgereikt voor een 
boek, een essay of een serie artikelen 
op het terrein van de politie(zorg) in 
brede zin. Het moet gaan om een 
creatieve, kwalitatief hoogstaande en 
voor de Nederlandse politiepraktijk 
belangwekkende studie. Met het 
bekronen van een dergelijke publikatie 
beoogt de Stichting het vak 
Politiestudies te bevorderen. Ook 
buitenlandse publikaties komen voor 
de prijs in aanmerking. Voor de prijs 
die dit jaar zal worden uitgereikt 
komen boeken, essays en artikelen in 
aanmerking die in 1994 of 1995 zijn 
gepubliceerd. Degenen die willen 
meedingen naar deze prijs worden 
verzocht hun publikatie(s) voor 15 april 
1996 in te zenden bij de Stichting 
Maatschappij en Politie. Postbus 239, 
3300 AE Dordrecht, vergezeld van een 
curriculum vitae en een bibliografie. 
Nadere informatie is eveneens te 
verkrijgen op dit adres, tel.: 078- 
6144362. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieën 
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. Tijdschrift-
artikelen 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, mw. P.H.T. 
Secherling, drs. A. Baars-Schuyt). 

Algemeen 

1 
Burke, F.V. jr. 
Lying dwing crisis negociations; a costly 
means to expedient resolution 
Criminal justice ethics, 14e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 49-62 
De auteur maakt deel uit van 
crisisteams die onderhandelen in 
gijzelingssituaties. Onderhandelaars 
onderhandelen maar al te vaak en te 
vroeg vanuit het opportunistische idee 
dat liegen geoorloofd is om een 
vreedzame oplossing te bereiken. 
Oppervlakkig bezien lijkt dit juist of 
zelfs wenselijk (het doel heiligt de 
middelen), maar achter liegen en het 
niet nakomen van beloften als 
geaccepteerde methode om crises op 
te lossen, gaan morele en praktische 
bezwaren schuil. De term moreel falen 
is zeker op zijn plaats, omdat de 
onderhandelaars het recht op respect 
met voeten treden. Moreel gezien 
bezwijken zij onder de enorme druk 
van de omstandigheden, en dragen zo 
bij aan de maatschappelijke erosie van 
de moraal en het verval van sociale 
attitudes. Verder is het vrijwel zeker 
dat de gijzelnemer, mocht hij zich voor 
de tweede keer aan een gijzeling 
schuldig maken (dat kan voorkomen 
bij gevangenisoproer), onderhande-
laars absoluut niet meer vertrouwt. 
Ook de invloed van de pers kan een 
rol spelen, de 'sluwe' tactiek van de 
onderhandelaars zal in de media breed 
worden uitgemeten. Maar het journaal 
van vanavond, wordt bekeken door de 
gijzelnemer van morgen, bij wie de 
onderhandelaars al bij voorbaat al hun 
krediet hebben verspeeld. Liegen in 
onderhandelingssituaties mag alleen 
als allerlaatste redmiddel, als werkelijk 
niets meer helpt, en dan nog alleen 
onder strikt geformuleerde voorwaar-
den. 
Met literatuuropgave. 
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2 
Leiber, MJ., A.C. Woodrick e.a. 
Religion, discriminatory attitudes and 
the orientations of juvenile justice 
personnel; a research note 
Criminology, 33e jrg., nr. 3, 1995, 
431-447 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de invloed van de 
overtuigingen van mensen op de 
besluiten die zij nemen op het gebied 
van behandeling en straf. De auteurs 
menen dat een conservatief 
wereldbeeld onder meer een letterlijke 
interpretatie van de Bijbel omvat en 
stereotiepe opvattingen over ras en 
geslacht. Verondersteld wordt dat een 
conservatief wereldbeeld predictief is 
voor een punitieve gerichtheid. Deze 
veronderstelling wordt getoetst op een 
steekproef van personeel van 
strafrechtelijke jeugdinrichtingen. Uit 
de analyses blijkt dat er een relatie 
bestaat tussen het letterlijke geloof in 
de Bijbel enerzijds en het geloof in 
verschillen tussen rassen en de 
geslachten anderzijds. Een conservatief 
wereldbeeld blijkt wel sterk samen te 
hangen met een punitieve houding, 
maar veel minder sterk met een 
gerichtheid op strafrechtelijke 
interventie dan wel non-interventie. De 
auteurs veronderstellen dat deze 
kernattitudes ook bepalend zijn voor 
de feitelijke besluiten van het 
personeel met betrekking tot vrouwen 
en minderheden. Bepaalde correctio-
nele behandelingen zullen geschikter 
worden gevonden voor vrouwen en 
etnische minderheden dan voor 
mannen en blanken. Dit veronder-
stelde verband tussen attitudes en 
gedrag is echter nog niet overtuigend 
vastgesteld. De auteurs stellen voor 
daaraan een volgend onderzoek te 
wijden. 
Met literatuuropgave. 
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3 
Lincoln, Q. 
Prejudice as a response to perceived 
group threat; population composition 
and anti-immigrant and racial prejudice 
in Europe 
American sociological review, 60e jrg., 
nr. 4, 1995, pp. 586-611 
Voortbouwend op het werk van Blumer 
(1958), ontwikkelt en test de auteur 
een theorie over vooroordelen die 
gebaseerd is op de veronderstelling 
dat vooroordelen warden gevoed door 
de mate waarin de dominante groep 
zich daadwerkelijk bedreigd ziet door 
de minderheidsgroepering. Bedreiging 
wordt verondersteld een functie te zijn 
van economische condities en de 
omvang van de ondergeschikte groep 
in verhouding tot de dominante groep. 
De auteur test deze theorie door 
gebruik te maken van een model dat 
bevolkingsgegevens combineert met 
de resultaten van een onderzoek naar 
de attitudes ten opzichte van 
immigranten en raciale minderheden, 
afkomstig van het 'Eurobarometer 
Onderzoek 30'. Groepsbedreiging 
verklaart het grootste deel van de 
variaties in vooroordelen tussen de 12 
verschillende landen die deel uitmaken 
van de steekproef en heeft een klein, 
maar statistisch significant effect op 
de invloed van sommige individuele 
variabelen op vooroordelen. Deze 
resultaten demonstreren het gewicht 
die de waarneembare bedreiging van 
de groep heeft op het ontstaan van 
vooroordelen en vraagt om een 
herinterpretatie van het verband dat in 
vroeger onderzoek is aangetoond 
tussen individuele kenmerken en 
vooroordelen. 
Met literatuuropgave. 
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4 
Petrosino, AJ. 
Speci4ling inclusion criteria for a 
meta-analysis; lessons and illustrations 
from a quantitative synthesis of crime 
reduction experiments 
Evaluation review, 19e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 274-293 
Meta-analyse is een methode die een 
kwantitatieve analyse geeft van de 
resultaten van meerdere onderzoeken. 
Deze methode wordt in de sociale 
wetenschappen veelvuldig toegepast. 
Alleen al op strafrechtelijk gebied zijn 
er sinds 1984 13 meta-analyses 
gedaan naar de effectiviteit van 
programma's die zijn gericht op 
vermindering van de criminaliteit Met 
het toenemende gebruik van 
meta-analyse is het aanzien ervan, bij 
voorbeeld bij beleidmakers, ook 
toegenomen. Een meta-analyse van 
meerdere onderzoeken wordt vaak 
overtuigender gevonden dan een enkel 
onderzoek. Dit geldt ook voor 
onderzoekers. Zij betreuren vaak de 
fragmentarische aard van de kennis op 
hun gebied en zien in meta-analyse 
een remedie daartegen. Om deze 
redenen is het belangrijk de methode 
nader te onderzoeken. Dat wordt ook 
wel gedaan. Er is echter weinig 
aandacht voor de manier waarop een 
onderzoeker bepaalt welke onderzoe-
ken hij betrekt bij zijn onderzoek In dit 
artikel wordt gedetailleerd nagegaan 
hoe dat keuzeproces in zijn werk gaat 
Voorwerp van onderzoek is een 
meta-analyse naar programma's ter 
vermindering van criminaliteit De 
gebruikte criteria worden besproken, 
de implicaties daarvan voor het 
onderzoek, de problemen die rijzen bij 
de toepassing van de criteria, de 
manier waarop men omgaat met 
problematische onderzoeken en de 
wijze waarop men probeert het project 
consistent uit te voeren. Aanbevolen 
wordt om zorgvuldig aandacht te 
besteden aan de specificatie van de 
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criteria om een onderzoek al dan niet 
op te nemen. Als de criteria 
gaandeweg veranderen, doordat 
problematische onderzoeken worden 
opgenomen, moet dat expliciet worden 
toegelicht Ten slotte is het goed te 
bedenken dat je altijd nog een andere 
meta-analyse kunt doen. Anders dan 
respondenten bij primair onderzoek, 
lopen eenmaal gepubliceerde 
onderzoeken niet weg. Onderzoeken 
die niet goed passen in het lopende 
project kunnen daarom beter zolang 
terzijde worden gelegd. 
Met literatuuropgave. 

5 
Sandys, M., E.F. McGarrell 
Attitudes toward capital punishment; 
preference for the penalty or mere 
acceptance? 
Joumal of research in crime and 
delinquency, 32e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
191-213 
Uit eerder onderzoek blijkt dat 
ongeveer zeventig procent van de 
Amerikaanse bevolking voorstander is 
van de doodstraf. Maar er wordt niet 
in aangegeven of deze mening onder 
alle omstandigheden gehandhaafd 
blijft Ook is het niet duidelijk of 
sommige bevolkingsgroepen een 
andere mening zijn toegedaan dan 
andere. Dit trachten de onderzoekers 
te achterhalen d.m.v. onderzoek onder 
514 inwoners van lndiana. Hen werden 
telefonisch vragen gesteld over 
specifieke omstandigheden m.b.t het 
opleggen van de doodstraf en over 
hun ideeën t.a.v. het doel van een 
dergelijke straf. De resultaten laten 
zien dat, hoewel het opleggen van de 
doodstraf in z'n algemeenheid door 76 
procent van de ondervraagden werd 
ondersteund, dit percentage 
misleidend is. Want slechts negen 
procent van deze voorstanders 
handhaaft t.a.v. alle voorgelegde 
omstandigheden hun mening. Het 
blijkt dat de meesten een zinvol 
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alternatief als levenslang zonder 
voorwaardelijke vrijlating, plus werk en 
restitutie van de geleden materiële 
schade prefereren boven de,doodstrat 
Ook is er sprake van terughoudend-
heid t.a.v. het veroordelen tot de 
doodstraf bij jongeren en zwakbegaaf-
den. Daarnaast spelen geslacht van de 
respondenten en het hooghouden van 
het recht op resocialisatie een rol bij 
de beoordeling van de doodstraf. Deze 
resultaten hebben zowel belangrijke 
praktische (zoals bij de selectie van 
juryleden) als theoretische consequen-
ties. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Brown, M.P., P. Elrod 
Electronic house arrest; an examination 
of citizen attitudes 
Crime and delinquency, 41e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 332-346 
Sinds de invoering van elektronisch 
huisarrest begin 1983 mag deze vorm 
van bewaking zich verheugen in een 
toenemende populariteit in de 
Verenigde Staten. Niet alleen neemt 
het aantal wetsovertreders toe aan wie 
elektronisch huisarrest wordt 
opgelegd, ook wordt het niet slechts 
toegepast bij voorwaardelijk 
veroordeelden, zoals in het begin. Ook 
zij die in afwachting zijn van hun 
proces, wetsovertreders die ontslagen 
zijn uit een verbeteringsinstituut en 
jeugddelinquenten komen er nu voor 
in aanmerking. Hoewel dit voor 
beleidmakers en -uitvoerders in de 
praktijk veel voordelen met zich 
meebrengt, is er nog weinig bekend 
over de houding van het publiek t.a.v. 
elektronisch huisarrest. Met deze 
studie proberen de onderzoekers 
hierin inzicht te krijgen. Zij maken 
gebruik van gegevens uit een 
steekproef van duizend willekeurig 
geselecteerde huishoudens van een 

kieslijst in Oneida County, New York. 
Hier werden vragenlijsten naar • 
opgestuurd, waarvan er 521 werden 
teruggestuurd die bruikbaar waren 
voor dit onderzoek. Het blijkt dat er 
een sterke voorkeur is voor het 
opleggen van elektronisch huisarrest 
onder bepaalde condities. Het is 
afhankelijk van hoe en waarom deze 
vorm van bewaking op afstand als 
strafmaatregel wordt uitgevoerd. De 
ernst van het betreffende misdrijf 
speelt een rol en de mate waarin de 
gangen van de wetsovertreders 
worden nagegaan is ook van invloed. 
Met literatuuropgave. 
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7 
Ruefle, W., K.M. Reynolds 
Curfews and delinquency in major 
Amen'can cities 
Crime and delinquency, 41e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 347-363 
In 1972 verzocht het bestuur van de 
National Council on Crime and 
Delinquency (NCCD) om opheffing van 
de door gemeenten ingestelde 
avondklok voor jeugdigen. De 
avondklok zou ineffectief en 
discriminatoir zijn en onnodig veel 
niet-criminele jeugdigen in aanraking 
brengen met het strafrechtssysteem. 
De auteurs gaan thans na of en in 
hoeverre aan deze oproep gehoor is 
gegeven. Van de 77 Amerikaanse 
steden die in 1992 meer dan 200.000 
inwoners hadden, hebben er nu 59 
(77%) een avondklok. In een periode 
van vijf jaar (1990-1994) stelden 26 
van deze 77 grotere steden voor het 
eerst een avondklok in. De 18 grotere 
steden die geen avondklok hebben zijn 
New York, Los Angeles, Washington 
DC, Boston, Seattle, Charlotte, Tulsa, 
Pittsburgh, Omaha, Anaheim, 
Louisville, St. Petersburg, Rochester, 
Lexington-Fayette, Jersey City, Baton 
Rouge, Raleigh en Mobile. Geconsta-
teerd kan worden dat de avondklok in 
de grotere Amerikaanse steden een 
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belangrijke eerstelijns maatregel ter 
voorkoming van delinquentie is 
geworden. Er is echter nog weinig, 
onderzoek gedaan naar het effect van 
een avondklok. Veel vragen, zoals 
'reduceert de avondklok de criminali-
teit?', 'welke sancties dienen te volgen 
op niet-naleving?' en 'welk effect zou 
de avondklok hebben in kleinere 
steden?' dienen nog te worden 
beantwoord. Nieuwe technieken 
moeten worden gebruikt om te 
bepalen of een avondklok werkelijk 
invloed heeft op het reduceren van de 
criminaliteit of dat zij er slechts toe 
leidt dat de criminaliteit zich verplaatst 
naar andere tijden en andere lokaties. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

8 
Chamlin, M.B., J.K. Cochran 
Assessing Messner and Rosenfeld's 
institutional anomie theory; a part/al test 
Criminology, 33e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
411-429 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek ter toetsing van de 
'institutionele anomie theorie' van 
Messner en Rosenfeld. In hun boek 
Crime and the American Dream 
verklaren deze auteurs zich medestan-
der van de stelling van Merton dat de 
Amerikaanse cultuur een onevenredig 
sterke nadruk legt op materiële 
succes-doeleinden. Anders dan 
Merton denken zij dat een toename 
van economische gelegenheden de 
culturele druk om illegale middelen te 
gebruiken om financieel succes te 
bereiken ook zal doen toenemen. 
Daarmee wordt de anomie versterkt. 
Die culturele druk is zo sterk dat de 
belangrijke sociale instituties, zoals 
politie, religie, onderwijs en gezin, hun 
vermogen verliezen om het gedrag te 
reguleren. Ook zij steunen de jacht op 
geld en verschaffen geen alternatieve 
definities van zelfwaarde en prestatie. 
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Het resultaat is een hoog niveau van 
instrumentele criminaliteit Hiermee 
sluiten Messner en Rosenfeld nauw 
aan bij Durkheim. Deze theorie wordt 
getoetst door te veronderstellen dat 
het effect van het armoedecijfer - een 
maat voor geblokkeerde gelegenheid - 
op vermogenscriminaliteit afhankelijk 
is van het kerklidmaatschap, het 
echtscheidingscijfer en het stemge-
drag - maten voor het vermogen van 
religie, gezin en politiek om de anomie 
te reduceren. De resultaten leveren 
een redelijke ondersteuning van de 
stelling van Messner en Rosenfeld. 
Verder onderzoek wordt noodzakelijk 
geacht. 	- 
Met literatuuropgave. 

9 
Cheatwood, D. 
Drug policy as a cause of violence; the 
drug war in America and implications 
for Europe 
European journal of crime, criminal law 
and criminal justice, 3e jrg., nr. 1, 1995, 
pp. 54-67 
De legitimatie voor de War on Drugs 
die rond 1982 in de Verenigde Staten 
werd ingezet, was onder meer dat het 
aantal drugsgerelateerde gewelds-
delicten en moorden zou afnemen. De 
auteur laat echter zien dat de forse 
toename, sindsdien, in de onder-
schepte hoeveelheden harddrugs 
geenszins heeft geleid tot een 
vermindering van het aantal 
drugs-moorden. Het laatste is, 
integendeel, juist toegenomen. 
Overigens trad er evenmin een 
prijsstijging van cocaïne en crack op, 
doch juist een gestage daling. 
Theoretisch is mogelijk dat een en 
ander niets met elkaar te maken heeft: 
het aantal misdrijven tegen het leven 
zou een geheel eigen patroon 
vertonen door de jaren heen. Of, een 
tweede mogelijkheid, het effect op het 
aantal moorden was na drie jaar al 
weer uitgewerkt: immers, vanaf 1985 
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stijgt het aantal. De auteur hecht meer 
waarde aan een derde verklaring: het 
fors opvoeren van de repressie op de 
drugshandel leidt juist tot een 
verstoring van relatief kleinschalige 
lokale markten, waardoor georgani-
seerde bendes zich met het 
straatniveau gaan bezighouden. In de 
(vooral zwarte) onderklasse waar de 
lokale drugshandel economisch vitale 
functies vervult produceert de War on 
Drugs dus zelf een toename van de 
onderlinge moordpartijen. Dit 
gebeurde bij voorbeeld in de stad 
Washington. De auteur ziet in Europa 
sterke tendensen in dezelfde richting: 
groei van de (etnische) onderklasse, 
toename van het geweld en een 
toenemend conservatief politiek 
klimaat 
Met literatuuropgave. 

10 
Crichton, J.H.M. 
Psychiatrie in-patient violence; issues of 
English law and discipline within 
hospitals 
Medicine, science and the law, 35e 
jrg., nr. 1, 1995, pp. 53-56 
Verscheen eind jaren zeventig slechts 
een handjevol publikaties over geweld 
van psychiatrische patiënten, nu is dat 
aantal buitengewoon fors toegenomen. 
Ook vakorganisaties van de medische 
professies uiten steeds meer hun 
bezorgdheid over de beroepsrisico's 
van hun leden. Wat zijn de oorzaken? 
Ligt het aan tekortschietende 
voorspeitechnieken inzake gevaarlijk-
heid, aan onduidelijke wetenschappe-
lijke begripsomschrijvingen van 
gewelddadige patiënten, of zoals de 
auteur meent, aan de onzekerheden 
van stafleden over wat wettelijk gezien 
kan en mag om zich tegen geweld te 
beschermen? Dat deze onduidelijk-
heden een rol spelen staat voor de 
auteur vast, gezien de uit de 
jurisprudentie sprekende onduidelijke 
scheidingslijn tussen 'therapeutische 
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actie' en 'ontoelaatbare afstraffing' 
door verplegend personeel. Verder 
hebben wetgevers er zichtbaar moeite 
mee om het handelen van toezicht-
houdende instanties juridisch handen 
en voeten te geven. Gemaltraiteerde 
verplegers en stafleden rest eigenlijk 
weinig anders dan zich te beroepen op 
huisvredebreuk of noodzakelijke 
zelfverdediging, maar dan is het kwaad 
al geschiedt. De dagen dat inrichtin-
gen zich kenmerken door strak 
gereglementeerde vormen van 
samenleven, zoals de socioloog 
Goffman dat beschreef in zijn boek 
Asylums, zijn voorbij, wat het probleem 
van toenemend geweld voor een deel 
kan verklaren. Ook helpt het te 
beseffen dat geweld van patiënten 
lang niet altijd een symptoom van hun 
aandoening is. 
Met literatuuropgave. 

11 
Huber, B., G. Reeft 
Deyelopments of criminal law in 
Europe; an overview 
European joumal of crime, criminal law 
and criminal justice, 3e jrg., nr. 1, 1995, 
pp. 68-87 
Dit overzicht vormt een deel van het 
door de auteurs geschreven boek 
Developments in criminal law in Europe 
1989-1992; observations and trends. 
Het artikel geeft een overzicht van de 
verschillende vormen van criminaliteit 
in geheel Europa en de manier waarop 
de criminaliteit in de diverse landen 
wordt bestreden. Achtereenvolgens 
worden besproken misdrijven tegen de 
mensheid, politieke misdrijven, moord 
en mishandeling, de bescherming van 
kinderen en kwetsbare groepen, 
pornografie en seksueel geweld, witte 
boordencriminaliteit corruptie en de 
georganiseerde misdaad, alsmede de 
bescherming van de privacy in de 
verschillende Europese landen. 
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12 
Menard, S. 
A developmental test of Mertonian 
anomie theory 
Journal of research in crime and 
delinquency, 32e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
136-174 
In navolging van Bernard meent de 
auteur dat de anomietheorie van 
Mertori nooit goed is getoetst Dat 
komt doordat steeds is uitgegaan van 
de discrepantie tussen culturele 
doeleinden en de kans om die 
doeleinden op legitieme wijze te 
bereiken. Die discrepantie is echter 
slechts relevant op macrosociaal, 
maatschappelijk niveau en niet op het 
individuele niveau. Op het individuele 
niveau moet men kijken naar de 
verschillende wijzen van aanpassing 
aan de toestand van anomie. Het hier 
beschreven onderzoek heeft als 
uitgangspunt dat de aanpassing aan 
anomie verschilt naar leeftijd. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen de 
vroege, de midden en de late 
adolescentie. Eerst wordt nagegaan of 
anomie als structurele toestand 
bestaat Dan worden de consequenties 
daarvan onderzocht op het micro-
sociale niveau. Indicatoren voor de 
verschillende posities in de sociale 
structuur zijn ras, sekse en sociale 
klasse. Succes in het onderwijs is een 
indicatie van de mate waarin legitieme 
middelen aanwezig zijn. De gepercipi-. 
eerde belemmering van legitieme 
kansen, individuele anomie en de 
aanpassingen daaraan worden 
beschouwd als aparte invloeden op 
illegaal gedrag en druggebruik 
Gebruikt worden gegevens van de 
National Youth Survey. De steekproef 
bestaat uit mensen die in 1976 11-17 
jaar waren. De resultaten zijn 
verrassend. De verklaarde variantie 
overtreft zelfs die van toetsingen van 
de controletheorie. De auteurs doen 
voorstellen voor verdere verfijningen in 
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mogelijke volgende toetsingen van de 
anomietheorie. 
Met literatuuropgave. 

13 
Mulvey, ER, C.W. Lidz 
Conditional prediction; a model for 
research on dangerousness to others in 
a new era 
International journal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
129-143 
Het onderzoek over hoe gevaarlijkheid 
te voorspellen is, zo menen de auteurs, 
stagneert. Daarom hebben zij een 
model ontwikkeld om te bepalen 
wanneer voorspellingen wel werken en 
wanneer niet. Zij bespreken drie 
centrale aspecten van dit model. Het 
eerste draait om het begrip 'clinical 
concerns'. In plaats van een 
contextvrije voorspelling, zoals die in 
traditionele modellen te vinden is, 
moeten psychiaters een zeer - 
contextgebonden oordeel geven over 
de patiënt. Het moet duidelijk zijn 
welke klinische beslissingen welke 
risico's met zich meebrengen. Ten 
tweede het aspect van 'specifications: 
'Henk zal iemand slaan' is een 
onduidelijke specificatie vergeleken 
met 'Henk zal Piet slaan', en helemaal 
vergeleken met 'Henk zal Piet slaan als 
die over Anna gaat praten'. Er bestaat 
dus een hiërarchie van gebeurtenissen 
die niet allen even provocerend voor 
de patiënt zijn. Ten derde het aspect 
van 'conditions: Dit kunnen afzonder-
lijke gebeurtenissen zijn (de dood van 
een familielid), of steeds voortdurende 
gebeurtenissen (het samenwonen met 
partner). Het kunnen ook kenmerken 
zijn van het gedragspatroon van de 
patiënt 	 • 
Met literatuuropgave. 
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14 
Prentky, RA, R.A. Knight e.a. 
Predictive validity of lifestyle impulsivity 
for rapists 
Criminal justice and behavior, 22e jrg., 
nr. 2, 1995, pp. 106-128 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar het nut van 
'leefstijl-impulsiviteit' als indicator voor 
het risico op recidive van verkrachters. 
Impulsiviteit werd onderzocht bij een 
steekproef van 109 verkrachters die 
tussen 1960 en 1984 waren ontslagen 
uit een maximaal beveiligde 
behandelingsinrichting. Zij werden op 
grond van hun verleden en hun 
leefstijl geclassificeerd als sterk of 
weinig impulsief. Van deze groep werd 
de (aard van de) recidive in de 
follow-up-periode nagegaan. Om te 
bekijken of impulsiviteit een 
voorspellende waarde heeft voor 
recidive werd gebruik gemaakt van 
'survival analysis'. Daarmee wordt niet 
alleen (de frequentie van) recidive in 
aanmerking genomen, maar ook de 
tijdspanne tussen vrijlating en recidive. 
Uit de resultaten blijkt dat impulsiviteit 
een krachtige voorspeller is van 
recidive voor verschillende soorten 
delicten. Voor de groep met een sterke 
impulsiviteit was het recidiverisico 
twee keer zo groot als voor de groep 
met een lage impulsiviteit. Voor wat 
betreft niet-seksuele delicten, waarbij 
geen direct contact met een 
slachtoffer werd gemaakt, bij 
voorbeeld diefstal, was het recidive-
risico voor de groep met een sterke 
impulsiviteit vier keer zo groot Mede 
op basis van andere onderzoeks-
bevindingen concluderen de auteurs 
dat impulsiviteit al op jonge leeftijd 
zichtbaar wordt, een betrekkelijk 
stabiele eigenschap is op lange termijn 
en een belangrijke voorspellende 
factor is van recidive. 
Met literatuuropgave. 
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15 
Quinsey, V.L. 
The prediction and explanation of 
criminal violence 
International joumal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
117-127 
In dit artikel wordt onderscheid 
gemaakt tussen verklaringen en 
voorspellingen van gedrag. Gedrag 
kan worden voorspeld zonder dat aan 
die voorspelling een verklaring ten 
grondslag ligt. Centraal staat de 
voorspelling van gewelddadig gedrag 

• van geestesgestoorde en niet-
geestesgestoorde manlijke wetsover-
treders. Daarbij kunnen twee 
predictoren worden gebruikt De 
eerste is het klinische oordeel over de 
kans op toekomstig gewelddadig 
gedrag. Uit onderzoek blijkt dat dat 
een zwakke predictor is. Er is weinig 
inter-klinische overeenstemming en er 
wordt uitgegaan van factoren met een 
zwakke predictieve waarde. Als 
individuele klinische oordelen samen 
worden genomen en gemiddeld, 
neemt de predictieve waarde ervan 
echter toe. De tweede predictor is een 
instrument bestaande uit 12 factoren 
die zijn afgeleid uit een statistisch 
onderzoek naar recidive van 618 
manlijke wetsovertreders die waren 
behandeld in een extra beveiligde 
inrichting. In een periode van 81,5 
maand pleegde 31% van hen opnieuw 
een gewelddadig (al dan niet 
seksueel) delict. Er bleek een lineaire 
relatie te bestaan tussen de risicoscore 
op de 12 factoren en de kans op 
gewelddadig recidive. De sterkste 
predictor van de 12 was een 
instrument dat kenmerken meet zoals 
gebrek aan empathie, geneigdheid tot 
verveling, impulsiviteit en onverant-
woordelijkheid. Deze predictor 
verbetert de voorspelling van 
gewelddadige recidive nog wanneer 
de invloed van het criminele verleden 
statistisch is verwijderd. Wel moet men 
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bedenken dat dit alles slechts geldt 
voor mensen die al ernstige delicten 
hebben begaan. Opmerkelijk is de 
sterke invloed van factoren die 
betrekking hebben op de vroege jeugd 
van deze delinquenten. Wat betreft de 
verklaring geeft de auteur verschil-
lende mogelijkheden waartussen (nog) 
niet met zekerheid gekozen kan 
worden. Het gedrag kan genetisch zijn 
verankerd, maar het kan ook in 
iedereen aanwezig zijn en alleen 
manifest worden onder bepaalde 
prenatale, perinatale of postnatale 
omstandigheden. Die omstandigheden 
kunnen weer biologisch of sociaal van 
aard zijn. Ten slotte kan het gedrag 
geheel omgevingsbepaald zijn. 
Met literatuuropgave. 

16 
Tillmann, R., H. Pontell 
Organizations and fraud in the savings 
and ban industry 
Social forces, 73e jrg., nr. 4, 1995, pp. 
1439-1463 
De auteurs testen de hypothese dat 
Amerikaanse spaarbanken die hun 
traditionele activiteiten (hypotheek 
verstrekkingen) loslieten en overgin-
gen op activiteiten die hoge 
opbrengsten konden opleveren, tegen 
hoge risico's, vaker gebruikt zijn om 
fraude te plegen dan de banken die bij 
hun traditionele activiteiten bleven. De 
aanleiding voor dit onderzoek is de 
crisis die Amerikaanse spaarbanken 
hebben meegemaakt in de jaren 
tachtig. In tegenstelling tot wat vaak is 
aangenomen blijkt dat twee derde van 
de insolvabele banken een of 
meerdere malen gebruikt zijn om 
fraude te plegen. Tilmann en Pontell • 
stellen zich op het standpunt dat de 
structuur en het gedrag van de 
organisatie de aard en omvang van de 
criminaliteit bepalen. Er wordt daarom 
een model ontwikkeld dat demon-
streert hoe de aard van specifieke 
organisaties en daarmee verbonden 

gedrag de richting en de aard van de 
fraude bepalen. Er zijn vier bedrijfs-
kenmerken die criminaliteit bepalen. 
De omvang van het bedrijf: in grote 
bedrijven zijn de beslissings-
verantwoordelijkheden onduidelijker. 
De snelle groei van het bedrijf: 
hierdoor is het moeilijker voor 
controlerende instanties het bedrijf te 
volgen en groei wordt gelijkgesteld 
aan vooruitgang, terwijl de activa 
kunnen toenemen en kunnen de 
winsten sterk afnemen. De 
eigendomsstructuur in bedrijven met 
een beperkte groep eigenaren is het 
eenvoudiger fraude te plegen. De mate 
waarin bedrijven hun toezichthou-
dende omgeving kunnen kiezen: hoe 
meer mogelijkheden zij hebben hoe 
groter de kans dat er fraude gepleegd 
zal worden. Uit een analyse van 686 
insolvabele spaarbanken blijkt dat de 
hypothese juist is, het aandeel van de 
hypotheekverstrekkingen in de totale 
leningen is een indicator voor het 
voorkomen van fraude. Andere 
factoren die een grote kans op fraude 
opleveren zijn: een beperkt aantal 
eigenaren, een groter deel van de 
activa toegewezen aan directe 
investeringen en het volgen van een 
ondememingsstrategie die leidt tot een 
forse groei in activa. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

17 
Johnson, B.D., A. Golub e.a. 
C,areers in crack drug use, drug 
distfibutbn and nondrug ctiminality 
Crime and delinquency, 41e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 275-295 
In het begin van de jaren tachtig 
verscheen de drug crack voor het 
eerst op de straten van New York. 
Vanaf 1984 tot ca. 1987 groeide het 
aantal crack-gebruikers explosief. In 
de daaropvolgende jaren bleef het 
aantal gebruikers ongeveer op het 
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zelfde niveau en vanaf 1989 daalde 
hun aantal weer. Door middel van 
onderzoek is getracht meer gegevens 
te verkrijgen over deze crack epidemie. 
Daartoe werden in 1988 en 1989 ruim 
duizend gebruikers geïnterviewd. In de 
interviews is vooral geïnformeerd naar 
het verloop van het gebruik Allerlei 
mythen over de ernstige gevolgen van 
druggebruik werden daarbij 
ontzenuwd. Zo bleek dat de meeste 
gebruikers pas op latere leeftijd met 
deze drug waren begonnen. Gebruik 
van crack leidt niet tot gewelddadiger 
gedrag. Wel blijkt de handel in crack 
met geweld plaats te vinden. De 
meeste crack-gebruikers komen uit 
verarmde en verloederde achterbuur-
ten. De meesten hadden nog nooit of 
maar heel kort gewerkt. Toen het 
gebruik van crack opkwam, heeft de 
overheid vrijwel uitsluitend repressief 
gereageerd. Standaard werd bij handel 
of gebruik een gevangenisstraf van 
drie jaar opgelegd. Uit de interviews 
bleek dat deze repressie als zodanig 
geen afschrikwekkend effect heeft 
gehad. Volgens de auteurs is daartoe 
behandeling nodig. Verscheidene 
onderzoeken hebben uitgewezen dat 
gedwongen behandeling in dit opzicht 
perspectief biedt 
Met literatuuropgave. 

19 
Kaiser, G. 
DetentMn in Europe and the European 
Committee for the preventMn of torture 
European joumal of crime, criminal law 
and criminal justice, 3e jrg., nr. 1, 1995, 
pp. 2-17 
Na de Tweede Wereldoorlog is de 
algemene afwijzing van marteling en 
onmenselijke behandeling van 
gedetineerden geformuleerd in een 
aantal elkaar opeenvolgende 
conventies. Deze conventies hadden 
zowel een mondiaal als een Europees 
karakter. In Europees verband is in 
1989 de Committee for the Prevention 
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of Torture (CPT) opgericht. Deze 
commissie heeft tot doel marteling of 
onmenselijke behandeling van 
gedetineerden te voorkomen door 
middel van inspectie-bezoeken in de 
aangesloten landen. Eventuele 
misstanden worden vertrouwelijk 
doorgegeven aan de regering van het 
betreffende land. Getracht wordt om 
deze misstanden zoveel mogelijk door 
middel van samenwerking op te 
lossen. Inmiddels heeft de CPT 30 
bezoekrapporten en vijf jaarverslagen 
uitgebracht Van systematische 
marteling is in .geen van de lidstaten 
sprake. Uitzondering hierop vormen de 
politiebureaus in Turkije. In het 
algemeen blijkt wel dat het verblijf op 
een politiebureau vanuit de mensen-
rechten bezien kwetsbaarder is dan 
het verblijf in een gevangenis. De CPT 
vindt het vooral van belang dat 
gedetineerden op politiebureaus het 
recht hebben om derden te informeren 
over hun insluiting, een advocaat 
moeten kunnen raadplegen en door 
een eigen arts moeten kunnen worden 
onderzocht Voor wat betreft de 
gevangenissen is de groeiende 
overbevolking in een aantal landen 
een bedreiging voor de mens-
waardigheid van de detentie-
omstandigheden. 

19 
McCorcle, R.C., T.D. Miethe e.a. 
Ihe roots of prison violence; a test of 
the deprivation, managemen4 and 

ot-so-total' institution models 
Crime and delinquency, 41e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 317-331 
Het verbannen van jonge geweldda-
dige mannen naar gesloten, overvolle 
en verarmde inrichtingen is het 
algemene antwoord op criminaliteit in 
de Verenigde Staten. Maar deze 
gevangenissen blijken een broedplaats 
te zijn voor meer geweld, zowel tegen 
medegevangenen als tegen het 
personeel. Eerder onderzoek naar 
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geweld binnen gevangenissen richtte 
zich ofwel op het gebruik van geweld 
door individuen, ofwel op grootschalig 
collectief geweld (gevangenisoproer). 
De meeste studies waren gevals- 
beschrijvingen en -analyses, waarmee 
generalisatie van de resultaten beperkt 
is. De auteurs proberen dit te 
voorkomen door gegevens van 371 
staatsgevangenissen te analyseren. 
Zowel individueel als collectief gebruik 
van geweld wordt hierin meegenomen. 
Daarnaast wordt gezocht naar de 
bepalende structurele-, bestuurlijke-
en omgevingsfactoren bij ordeversto-
ring in de gevangenis. Hiertoe werden 
drie standpunten t.a.v. geweld binnen 
de gevangenis onder de loep 
genomen: het deprivatie-model; het 
management-model; het 'niet-zo-
gesloten' inrichtingsmodel. Uit de 
resultaten blijkt dat slecht manage-
ment binnen de gevangenis een goede 
voorspeller is voor de mate van 
geweldpleging t.a.v. medegevangenen 
en personeel. Maar de kans op 
gevangenisopstanden blijkt in hoge 
mate onafhankelijk van structurele-, 
management- en omgevingsfactoren. 
Het deprivatie-model is het minst 
bruikbaar bij het onderscheiden van 
goedlopende en ontregelde instellin-
gen. Maar invloeden van buitenaf, m.n. 
werkloosheidscijfers, zijn wel weer van 
invloed. 
Met literatuuropgave. 

20 
Silver, E. 
Punishment or treatment? Comparing 
the lengths of con finement of succes ful 
and unsuccesful insanity defendants 
Law and human behavior, 19e jrg., nr. 
4, 1995, pp. 375-389 
Is de samenleving in staat te 
voorkomen dat personen worden 
opgesloten die zijn vrijgesproken van 
strafbare feiten als gevolg van 
ontoerekeningsvatbaarheid? De 
gegevens voor deze studie zijn 
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afkomstig van een longitudinaal 
onderzoek naar de hervorming van 
ontoerekeningsvatbaarheidsverweren 
in zeven staten van de Verenigde 
Staten. Vier staten werden geselec-
teerd omdat ze recent hervormingen 
hadden doorgevoerd in hun 
regelgeving of procedures op dit 
terrein. De drie andere staten 
functioneerden als controle-staten. De 
resultaten laten zien dat de ernst van 
het delict een belangrijker indicator is 
voor de duur van de opsluiting van 
personen die niet schuldig werden 
bevonden als gevolg van ontoereke-
ningsvatbaarheid dan de geestelijke 
stoornis. Ook laat het onderzoek zien 
dat personen die schuldig zijn 
bevonden meer kans hebben om in 
vrijheid gesteld te worden dan 
personen die zijn vrijgesproken op 
basis van een geestelijke stoornis. De 
auteur bespreekt wat de implicaties 
zijn wanneer bij het vaststellen van de 
gevaarlijkheid van een dader de ernst 
van het feit als belangrijkste criterium 
genomen wordt 

21 
Snacken, S., K. Beyens e.a. 
Changing prison populations in Westem 
countries; fate or policy? 
European journal of crime, criminal law 
and criminal justice, 3e jrg., nr. 1, 1995, 
pp. 18-53 
De gedetineerdenbevolking in de 
Verenigde Staten, Canada en de 
meeste Europese landen groeit al vele 
jaren. Gebruik makend van internatio-
nale gegevens, gaan de auteurs 
systematisch na welke factoren 
hieraan ten grondslag liggen. Zij 
beginnen daarbij met demografische 
en economische ontwikkelingen. 
Vervolgens wordt aangetoond dat de 
ontwikkeling van de criminaliteit niet 
rechtevenredig samenhangt met de 
omvang van de gedetineerden-
bevolking. Zo zijn er landen waar een 
toenemende criminaliteit in bepaalde 
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perioden niet heeft geleid tot een 
hoger insluitingspercentage. Dat de 
samenhang tussen criminaliteit en 
gevangenisbevolking complex is, is 
een gevolg van het functioneren van 
het strafrechtelijk systeem. In de 
meeste landen is het toegenomen 
aantal gedetineerden een rechtstreeks 
gevolg van veranderingen in het 
strafrechtelijk beleid. Het meest 
typerend daarbij is het tweesporen-
beleid waarbij landen enerzijds kiezen 
voor afbuiging van korte vrijheidsstraf-
fen en anderzijds voor langere straffen 
bij ernstige delicten. Per saldo leidt dit 
tot een grotere gedetineerden-
bevolking. Ook enkele landen met een 
afnemende gevangenispopulatie 
worden besproken. Finland is daarbij 
het meest sprekende voorbeeld. Daar 
is onder invloed van een toenemende 
scepsis ten aanzien van de effectiviteit 
van lange vrijheidsstraffen een steeds 
gematigder straftoemetingsbeleid 
gevoerd. De auteurs concluderen dat, 
hoewel ook autonome factoren een rol 
spelen, de omvang van de 
gedetineerdenbevolking wel degelijk 
met een terughoudend straftoe-
metingsbeleid neerwaarts is te 
beïnvloeden. 
Met literatuuropgave. 

22 
Stenry, S., M. Choinski 
'Normal' crimes and mental disorder; a 
two-group comparison of deac141 and 
dangerous felonies 
International journal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
183-207 
De auteurs proberen met hun 
onderzoek meer duidelijkheid te 
scheppen in de relatie tussen 
geestesgestoordheid en gewelddadige 
criminaliteit. Deze studie is een 
bijdrage aan de literatuur over dit 
onderwerp, omdat het begrip 
gevaarlijkheid benaderd wordt vanuit 
twee perspectieven: de frequentie en 

de aard van het gedrag. Voor het 
frequentie-onderzoek werden de 
officiële statistieken van overheids-
instanties gebruikt om te achterhalen 
of personen met een geestelijke 
stoornis oververtegenwoordigd waren 
onder de plegers van dodelijke en 
gevaarlijke misdrijven. In de studie 
naar de aard van de misdrijven werd 
onderzocht of de plegers met een 
geestelijke stoornis zich gedroegen op 
een manier die meer schade toebracht, 
of de kans op schade deed toenemen. 
Ook werd gekeken of het gedrag van 
de geestelijk gestoorden onvoorspel-
baarder was. De resultaten van het 
onderzoek ondersteunen de conclusie 
dat dodelijke en gevaarlijke misdrijven 
gepleegd door personen met een 
geestelijke stoornis in het algemeen 
niet gevaarlijker, maar wel onvoorspel-
baarder zijn dan gewelddadige en 
gevaarlijke misdrijven gepleegd door 
anderen. Ook werd duidelijk dat 
personen met een geestelijke stoornis 
oververtegenwoordigd zijn onder de 
personen die worden gearresteerd 
wegens gewelddadige criminaliteit. 
Andere bevindingen waren dat 
geestelijk gestoorden vaker bekenden 
als slachtoffer kozen, vaker een mes 
gebruikten dan een pistool en niet 
meer schade toebrachten aan hun 
slachtoffers. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

99 

23 
Nash, M. 
AggravatMn, mitigation and the gender 
of probatMn officers 
The Howard joumal of criminal justice, 
34e jrg., nr. 3, 1995, pp. 250-258 
Volgens de vanaf 1991 in Engeland en 
Wales geldende Criminal Justice Act, 
behoort de ernst van een misdrijf de 
hoofdfactor te zijn bij het vaststellen 
van het vonnis. Maar de auteur meent 
dat er bij vonniswijzing ook subjectieve 
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factoren meespelen, die het gevolg zijn 
van het geslacht van de beoordelende 
persoon. Of je man of vrouw bent 
betekent dat je op een verschillende 
manier aankijkt tegen criminaliteit en 
daders. De auteur beperkte zijn 
onderzoek tot ambtenaren van de 
reclassering, en bestudeerde 169 
'pre-sentence-reports', met de 
bedoeling aanwijzingen te vinden dat 
mannen en vrouwen verschillende 
percepties hebben over verzachtende 
en verzwarende factoren bij 
regelovertreding. De rapporten werden 
onderverdeeld in vier categorieën: 
geweld, inbraak, diefstal en verkeers-
overtredingen. De auteur concludeert 
dat de inhoud van de rapporten spoort 
met de algemene strekking van de 
Criminal Justice Act, maar tevens dat 
achter deze indruk een duidelijk 
verschil schuilgaat betreffende de 
percepties van manlijke en vrouwelijke 
ambtenaren. Vrouwelijke ambtenaren 
presenteren in hun rapporten, over het 
algemeen een zwaarder aangezet 
beeld van criminaliteit dan hun 
manlijke collega's, en stellen zich 
daarom dan ook harder op. Deze 
minder toegeeflijke houding is 
duidelijk waarneembaar als het gaat 
om vrouwelijke regelovertreders. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

24 
Bazemore, G., M. Umbreit 
Rethinking the sanctioning functions in 
juvenile court; mtributive or restorative 
responses to youth crime 
Crime and delinquency, 41e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 296-316 
Behandeling door een speciale 
kinderrechter in zaken waarin 
jongeren de wet overtreden, staat 
momenteel in veel Amerikaanse staten 
ter discussie. Waar men vroeger 
geneigd was (naast het opleggen van 
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strafmaatregelen) deze jeugdigen aan 
te melden voor correctieve behande-
ling, is er in de meeste rechtsgebieden 
momenteel sprake van een meer 
straffende rechtspraak. Hiermee korift 
het doel van het aanbieden van 
behandeling in het belang van de 
jongere in het gedrang. In dit artikel 
worden de beperkingen besproken 
van sancties opgelegd door 
voorstanders van individuele 
behandeling. Ook de tekortkomingen 
van wat wel wordt aangeduid als het 
'vergeldend recht'-paradigma worden 
aangegeven. Aangezien beide niet 
voldoen aan de behoefte van de 
gemeenschap om jeugdcriminaliteit te 
bestraffen, wordt er door de auteurs 
een alternatief theoretisch plan 
opgesteld en besproken. Dit zgn. 
'herstellend rechtsperspectief biedt 
een blauwdruk voor beleidma kers en 
-uitvoerders. Het houdt in dat minder 
bestraffende, minder kostbare en 
minder stigmatiserende strafmaatrege-
len behoeven te worden toegepast, 
doordat zowel de gemeenschap als de 
slachtoffers worden betrokken bij het 
strafproces. Hierbij wordt de rol van 
slachtoffers en/of de benadeelde 
gemeenschap vergroot en wordt er 
voorrang gegeven aan herstel van de 
berokkende schade. De directe 
verantwoordelijkheid van de dader 
t.o.v. het slachtoffer wordt benadrukt 
en conflictsituaties worden opgelost 
Met literatuuropgave. 

25 
Kubera, Th., M. Stein 
Gewalt in der Schule; Versuch eine 
Bestandsaufnahme 
Kriminalistik, 49e jrg., nr 7, 1995, pp. 
487-494 
Algemeen heerst de - sterk door de 
berichtgeving in de media beïnvloede 
- opvatting dat geweld op school een 
van de meest bedreigende problemen 
van deze tijd is. Nieuw is dit fenomeen 
echter niet Een onderzoek door de 
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Hamburgse onderwijsinspectie uit 
1974 gaf reeds een toenemende 
verruwing van het gedrag van 
middelbare scholieren te zien. In dit 
artikel wordt de huidige stand van 
zaken onder de loep genomen. Het 
begrip 'geweld op school' omvat 
volgens de definitie van Hurrelmann 
het hele spectrum van daden en 
handelingen die fysiek en psychisch 
leed of verwondingen toebrengen aan 
de in de omgeving van de school 
opererende personen of die op 
beschadiging van voorwerpen in 
scholen zijn gericht. Geweld op school 
omvat alle aanvallen, overvallen en 
bedreigingen die in het onderwijs 
plaatsvinden en ook al diegenen die 
buiten de school optreden. Het betreft 
hier dus geweld door scholieren tegen 
vreemde zaken (vandalisme bij 
voorbeeld), geweld van scholieren 
tegen scholieren, geweld van 
scholieren tegen leraren en anderen 
die op de school werkzaam zijn en 
geweld van leraren tegen scholieren. 
In plaats van het geweld snel aan te 
pakken wordt geweld vaak geduld. 
Agressoren ondervinden vaak dat 
overtredingen tegen de normen 
uiteindelijk geen negatieve gevolgen 
hebben. Agressieve scholieren worden 
niet ter verantwoording geroepen, zij 
ondervinden geen negatieve 
terugkoppeling of de consequenties 
van hun daden, zij hoeven de schade 
niet te vergoeden en worden niet 
bestraft Een wezenlijke structuur-
verandering van het onderwijs en 
acties van alle verantwoordelijken 
behoren tot de mogelijke oplossingen. 
Met literatuuropgave. 

26 
MacKenzie, DL, R. Brame e.a. 
Boot camp prisons and recidivism in 
eight states 
Criminology, 33e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
327-357 

101 

Sinds hun invoering in 1983 kennen 
de Verenigde Staten een groeiend 
aantal zgn. 'boot camp prisons'. Het 
regime van deze kampementen, veelal 
bedoeld voor jeugdige delinquenten 
die nog niet eerder tot een gevange-
nisstraf waren veroordeeld, is op 
militaire leest geschoeid. Het 
programma bestaat voor een groot 
deel uit arbeid, driloefeningen en 
fysieke training. In sommige kampen 
besteed men echter ook aandacht aan 
activiteiten gericht op de behandeling 
of resocialisatie van de deelnemers, 
zoals drugpreventietherapie en 
scholing. De auteurs deden een studie 
waarin de recidive van ex-deelnemers 
van boot camp prisons in acht 
verschillende staten, werd vergeleken 
met de prestaties van voorwaardelijk 
gestraften en delinquenten die 	. 
voorwaardelijk in vrijheid werden 
gesteld. Uit de resultaten blijkt niet dat 
de deelnemers van de kampementen 
over het algemeen minder recidiveer-
den. In sommige staten scoorden zij 
beter dan de delinquenten uit (één 
van) de vergelijkingsgroepen en in 
andere staten deden zij het slechter. 
De boot camps in Illinois, Louisiana en 
New York waar in vergelijking met de 
andere kampementen de resocialise-
rende activiteiten nog de meeste 
aandacht krijgen, presteerden het 
beste. Op grond van deze resultaten 
vragen de auteurs zich af of het 
militaire karakter van de boot camps 
überhaupt enige meerwaarde heeft. 
Met literatuuropgave. 

27 
Newbum T., A. Hagell 
Persistent young offenders 
Home office research and statistic 
departement; research bulletin, nr. 37, 
1995, pp. 19-23 
In een poging om een profiel op te 
stellen van jonge, stelselmatige daders 
die verantwoordelijk zouden zijn voor 
een buitenproportioneel deel van de 
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criminaliteit, werd in Engeland 
onderzoek verricht onder 531 
jeugdigen die in de loop van 1992 • 
minstens drie keer waren gearresteerd. 
De achtergronden van deze 
delinquenten werden bestudeerd. Op 
basis van drie verschillende definities 
werd bovendien onderzocht hoeveel 
van de jongeren konden worden 
aangemerkt als stelselmatige dader. 
Geen van de drie definities leverde 
een grote groep stelselmatige daders 
op. De meeste jongeren bleken slechts 
korte tijd crimineel actief te zijn 
geweest Een vergelijking van de drie 
verschillende groepen van stelselma-
tige daders met de overigen liet 
bovendien geen verschillen zien in de 
aard van de gepleegde delicten. Veel 
aanwijzingen voor een identificeerbare 
groep waren er dus niet 

28 
Stein D., S. Blank e.a. 
lndications for inpatient psychiatrie 
evaluations of court-referred juvenile 
delinquents 
International joumal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
209-219 
Ook in Israël verrichten speciaal 
daartoe aangestelde districts-
psychiaters onderzoek naar de 
toerekeningsvatbaarheid van 
verdachten van een strafbaar feit. In 
principe vindt dit onderzoek ambulant 
plaats. Soms zijn echter twee á drie 
gesprekken niet voldoende om tot een 
gefundeerd oordeel te komen. De 
delinquenten worden dan opgenomen 
voor verdere observatie dan wel 
behandeling. Ingeval van jeugdige 
delinquenten wordt relatief vaak 
gekozen voor onderzoek op 
residentiële basis. Uit een studie onder 
58 jeugdige delinquenten blijkt dat 
deze keuze in de eerste plaats wordt 
ingegeven door de ernst van de 
psychiatrische problematiek en niet 
zozeer door de ernst van het 

gepleegde delict. Juist die jongeren die 
zowel in emotioneel en cognitief 
opzicht, als wat betreft de familie-
omstandighedén het meest kwetsbaar 
bleken, werden gehospitaliseerd. Ook 
in gevallen waarin onzekerheid 
bestond over de diagnose vond het 
onderzoek veelal residentieel plaats. 
Met literatuuropgave. 

29 
Walgrave, L 
Restorative fust/ce for Mendes: fust a 
technique or a fut& tledged aftemative? 
The Howard journal of criminal justice, 
34e jrg., nr. 3, 1995, pp. 228-249 
Het idee van het 'restoratieve 
strafrecht' werd rond 1900 geïntrodu-
ceerd met betrekking tot minderjari-
gen. Als derde benadering naast de 
retributief/punitieve en de op 
resocialisatie gerichte aanpak, zou het 
een meer geïntegreerde en wellicht 
ook meer effectieve wijze van 
delict-afhandeling zijn. De aanpak 
combineert elementen van bestraffing 
met die van openbare genoegdoening, 
bemiddeling, materiële en immateriële 
genoegdoening aan het slachtoffer in 
verhouding tot het ondergane leed, en 
herintegratie in de samenleving: 
conflictoplossing in ruime zin. De 
auteur, die anders dan de titel 
suggereert de zaak niet toespitst op 
jeugdigen, is voorstander. Wel heeft hij 
enkele cruciale veronderstellingen 
nodig aangaande de mate van 
rationaliteit van de dader, de mate 
waarin deze op zijn misdaden is aan te 
spreken, en de mate waarin aan de 
wraakgevoelens van de burger is 
tegemoet te komen door directe 
onderhandelingen tussen slachtoffer 
en dader. Echter, de klassiek- 
retributieve benadering berust volgens 
de auteur evenzeer op antropologische 
en ethische vooronderstellingen. 
Empirische ondersteuning o.a. m.b.t. 
recidive is uit de aard der zaak weinig 
voorhanden. Bestaande experimenten 
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met bemiddeling (mediation) zouden 
moeten worden aangevuld met bij 
voorbeeld detentiefasering en 
-differentiatie, en met sociaal zichtbare 
vormen van taakstraffen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

30 
Crank, J.P., R. Regoli e.a. 
Institutional and organizational 
antecedents of role stress, work 
alienation, and anomie among police 
execudves 
Criminal justice and behavior, 22e jrg., 
nr. 2, 1995, pp. 152-171 
Eerder onderzoek heeft het belang van 
organisatie-kenmerken en institutio-
nele invloeden op het functioneren van 
leidinggevenden binnen het 
politie-apparaat aangetoond. Met deze 
studie bouwen de onderzoekers hierop 
voort en onderzoeken specifiek de 
invloed op het psychische welzijn van 
deze personen. Er wordt verondersteld 
dat algemeen verbreide kenmerken 
van de werkomstandigheden de aard 
van het werk van de leidinggevende 
nadelig beïnvloeden. Deze contextuele 
kenmerken bestaan vaak al lang en 
zijn relatief stabiel. Hierdoor denken 
de leidinggevenden er geen invloed op 
uit te kunnen oefenen. De organisatie-
kenmerken overheersen de positieve 
individuele karakteristieken (ervaring, 
opleiding, etniciteit, geloof in 
dienstverlening) en worden stress-
factoren. Deze kunnen cynisme 
veroorzaken en aanleiding geven tot 
slechte werkprestaties, verloop onder 
het personeel en arbeidsverzuim. Het 
onderzoek werd gehouden onder 1427 
politie-chefs en sheriffs. Aan hen 
werden vragenlijsten opgestuurd ter 
beantwoording. De afhankelijke 
variabelen waren werkdruk, 
vervreemding van het werk en anomie. 
Het blijkt inderdaad dat institutionele-
en organisatie-kenmerken van het 
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werk een negatief effect hadden op 
het psychische welzijn. En dat de op 
zichzelf positieve invloed van 
individuele kenmerken van de 
leidinggevenden teniet worden gedaan 
door deze stress-factoren. 
Met literatuuropgave. 

31 
Franzke, B. 
Auslander und Austanderinnen im 
Polizeidienst; zur Situation in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Die Polizei, 86e jrg., nr. 9, 1995, pp. 
257-267 
De ambtenarenwetgeving van de 
Bondsrepubliek en de diverse landen 
staat, wanneer het een dringende 
noodzaak in het belang van de dienst 
betreft benoeming van buitenlanders 
als ambtenaar toe. Deze dringende 
noodzaak bestaat thans voor de 
politietaken. Uit een gehouden 
enquête blijkt dat tot oktober 1994 
meer dan 1600 buitenlanders bij de 
politie hebben gesolliciteerd, waarvan 
uiteindelijk 141 in dienst zijn getreden. 
Het aantal buitenlanders bij de politie 
is geringer dan door de politie-
autoriteiten respectievelijk de diverse 
landen wordt gewenst. Uitgaande van 
de ervaringen met buitenlandse 
politieagenten wordt gepleit voor een 
versterkte integratie van buitenlanders 
in Duitse politiedienst. 

32 
Macleod, A.D. 
Undercover po/icing; a psychiathst's 
perspective 
International journal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
239-247 
Sinds 1972 werkt de Nieuwzeelandse 
politie met een undercover pro-
gramma. De auteur verzorgde van 
1985 tot 1991 de medische begelei-
ding. Zes tot twaalf maanden deed 
men dienst als deep cover-agent, 
hetgeen betekende dat men leefde 
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binnen de subcultuur waarin men 
diende te infiltreren. Vermogens- en 
drugsdelicten vormden de voornaam-
ste doelen. De auteur geeft in dit 
artikel zijn observaties, impressies en 
meningen met betrekking tot de 
psychologische aspecten van de 
undercover werkzaamheden. Voorts 
worden de psychologische en 
psychiatrische risico's nader in 
ogenschouw genomen. Van de 
geselecteerde kandidaten was 81% 
mannelijk en 62% ongehuwd. De 
gemiddelde leeftijd was 25.4 jaar. Geen 
van de agenten had een psychiatrische 
voorgeschiedenis. Volgens de 
politieadministratie was 41% zeer 
succesvol bij het uitoefenen van de 
werkzaamheden, 24% was succesvol 
en 35% haalde niet de gestelde 
doelen. Gedurende de periode van 
1985 tot 1991 leed 16% van de 
undercover agenten aan ernstige 
psychologische of psychiatrische 
ziekten. Bijna 60% gaf aan positief 
persoonlijk voordeel te hebben 
ondervonden: een gevoel van 
tevredenheid, groter zelfvertrouwen en 
persoonlijke groei. Van de onderzochte 
agenten verliet uiteindelijk 38% de 
politiedienst. Het undercover 
politiewerk kan worden beschreven als 
'terug naar het narcisme'. Het brengt 
de dynamische manipulatie en 
adaptatie van een gezond of 'primair' 
narcisme met zich mee. Om als 
undercover agent te kunnen 
functioneren is een extreem beroep op 
dit narcisme vereist en de terugkeer 
naar het gewone leven brengt mee dat 
weer afstand van deze manier van 
leven moet worden gedaan. Bij de 
meesten ging dit gepaard met 
onbehagen, niet met pijn. Het 
percentage dat psychologische/ 
psychiatrische problemen vertoonde is 
hoog: 16%. Psychologische begeleiding 
van undercover agenten dient een 
hoge prioriteit te hebben opdat dit 

risico zoveel mogelijk wordt 
geminimaliseerd. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 
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33 
Ekland, C., Ai. Hiltunen e.a. 
Factors associated with succesful 
withdrawal from methadone mainte-
nance treatment in Sweden 
The international journal of the 
addictions, 30e jrg., nr. 10, 1995, pp. 
1335-1353 
Het afkicken van een methadon-
behandeling is de laatste en moeilijke 
stap voor verslaafden om drugsvrij te 
worden. Met inachtneming van een 
groot aantal factoren dat het afkicken 
van methadon positief beïnvloedt, 
werden in deze studie twee groepen 
patiënten vergeleken die een serieuze 
poging ondernamen om de methadon-
behandeling stop te zetten. De ene 
groep slaagde, de andere groep, 
ondanks verschillende pogingen, niet. 
Iedere groep bestond uit 25 personen. 
De variabelen werden verdeeld in 
voorwaarden en interventies. Slechts 
enkele voorwaarden hadden 
voorspellende waarde, terwijl de 
interventies vaak gevolgd werden door 
succes. De resultaten van het 
onderzoek laten zien dat het moeilijk is 
om de uitkomst van een poging tot 
afkicken te voorspellen, maar dat een 
groot aantal van de bestudeerde 
factoren invloed had op het resultaat. 
Van een aantal factoren waarvan werd 
verwacht dat ze een voorspellende 
waarde had, werd geconstateerd dat 
dit niet het geval was. Hoewel 
algemene factoren van invloed zijn, 
laat het onderzoek ook zien dat er 
sprake is van grote individuele variatie. 
Met literatuuropgave. 
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34 
Fromberg, E. 
Is there a rational basis for differentia-
ting drugs by ham? potential? 
The international joumal of drug 
policy, 6e jrg., nr. 2, 1995, pp. 128-132 
Over de meest adequate indeling van 
bewustzijns-beïnvloedende middelen 
naar schadelijkheid, verslaving, 
enzovoort, is altijd wel wat te doen. De 
kwestie blijft open zolang uiteenlo-
pende criteria worden gebruikt (en dat 
is nu eenmaal onontkoombaar), en 
zolang empirisch onderzoek blijft 
uitwijzen dat een en ander context-
afhankelijk is. Fromberg wijst er op dat 
het farmacologisch criterium van 

zeker bij menselijk gedrag, 
problematisch is. De invalshoek van 
het Enkelvoudig Verdrag uit 1961 is 
zijns inziens vooral moreel en in 
zoverre niet-rationeel. In afwijking 
hiervan heeft in ons land de 
Commissie-Baan reeds in 1972 
gekozen voor: het risico, niet alleen 
vocir de gebruiker zelf maar ook voor 
de samenleving als geheel. Hierop is 
in Nederland het markante onder-
scheid gebaseerd tussen drugs 'met 
een onaanvaardbaar risico' (hard 
drugs) en hennepprodukten (soft 
drugs). Volgens de auteur maakt dit 
mogelijk om al naar gelang de 
culturele setting van een samenleving, 
een andere indeling van drugs te 
hanteren en een aan de situatie 
aangepast beleid te voeren. Zweden 
verdient een strikte prohibitie want dit 
past beter bij de heersende cultuur, 
Nederland past juist haar eigen 
pragmatische benadering. 

35 
Harrison, LD. 
Trends and pattems of illicit drug use in 
the USA; implicadons for policy 
The international journal of drug 
policy, 6e jrg., nr. 2, 1995, pp. 113-127 
Het gebruik van illegale drugs is in de 
Verenigde Staten gestaag afgenomen 
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vanaf 1979, het geregistreerde topjaar, 
tot aan 1993. Blijkens een brede 
enquête onder huishoudens heeft in 
1993 9% van de bevolking van 12 jaar 
en ouder het laatste jaar wel eens 
cannabis gebruikt; ruim 4% deed dit 
nog de laatste maand. Van de illegale 
drugs komt cocaïne op de tweede 
plaats, zij het op veel kleiner schaal. 
Deze cijfers laten onverlet dat onder 
delictplegers en onder gedetineerden 
de aantallen druggebruikers veel 
hoger liggen. De politiecijfers (Drug 
Use Forecasting) laten in de grote 
Amerikaanse steden weliswaar een 
afnemende rol zien van heroïne maar 
tegelijk een, forsere, toename van 
cocaïne en crack. En van alle 
gedetineerden was in 1991 een derde 
op het moment van delict-plegen 
onder invloed van drugs; daarnaast 
komt alcohol veel voor. De trend van 
een toenemend gebruik van cocaïne 
(en crack) onder delictplegers en 
onder 'grijze' populaties zoals daklozen 
en school drop-outs komt als zodanig 
overeen met de hogere prevalentie-
cijfers onder de doorsnee-bevolking, 
zoals gemeten in de huishouden-
surveys. 
Met literatuuropgave. 

36 
Laublichler, W., A. Kiihberger 
Die Rolle des Alkohols bei 'Pyromanie' 
und Brandstiftung 
Blutalkohol, 32e jrg., nr. 4, 1995, pp. 
208-217 
De auteurs onderzochten welke rol 
alcohol speelt bij pyromanie en 
brandstichting. De onderzochte groep 
van 103 brandstichters bestond uit 95 
mannen en 8 vrouwen. Van de 
brandstichters hadden er 69 een brand 
gesticht en 34 meer dan een. Zeventig 
verkeerden op het moment van de 
brandstichting onder invloed van 
alcohol en 54 van hen waren volledig 
alcoholist. Volwassenen waren over het 
algemeen onder invloed terwijl 
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adolescenten dat vaak niet waren. 
Psychotici waren over het algemeen 
niet onder de invloed van alcohol. Met 
betrekking tot burgerlijke staat werd 
gevonden dat getrouwde brandstich-
ters het hoogste niveau van 
alcoholconsumptie vertoonden. 
Brandstichters die gedurende de nacht 
branden stichtten waren over het 
algemeen onder de invloed van 
alcohol, zeer dronken of zelfs 
alcoholist. Er bleken significante 
verbanden te bestaan tussen de 	• 
frequentie en het niveau van 
alcoholconsumptie en het aantal 
voorafgaande veroordelingen. 
Pyromanie wordt geclassificeerd als • 
een vorm van psycho-infantiliteit In 
volwassenen kan het aangetroffen 
worden in de vorm van een toxische 
alcohol regressie in veel verschillende 
soorten psychologische afwijkingen. 
Echter, het wordt het meest 
aangetroffen in onstabiele personen 
met persoonlijkheidsstoornissen. 
Met literatuuropgave. 

37 
Newman, R.G. 
Methadone; prescribing maintenance, 
pursuing abstinence 
The international joumal of the 
addictions, 30e jrg., nr. 10, 1995, pp. 
1303-1309 
Methandonverstrekking werd meer 
dan dertig jaar geleden geïntroduceerd 
en is tegenwoordig verreweg de meest 
gebruikte behandeling voor heroïne-
verslaving. Alleen al in de Verenigde 
Staten zijn ongeveer 115.000 patiënten 
vertegenwoordigd in methandon-
programma's. Het algemene 
uitgangspunt van de behandeling met 
methadon is dat de patiënt moet 
afkicken van alle vormen van 
drugsverslaving, zonder dat onder-
scheid gemaakt wordt tussen illegale 
drugs en drugs die verstrekt wordt 
door artsen. Er is een tegenstrijdigheid 
in het willen bereiken van dit doel en 
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het continu blijven verstrekken van 
methadon. Voorzover methadon 
überhaupt getolereerd wordt, wordt 
het gezien als een noodzakelijk kwaad, 
dat voor een zo kort mogelijke periode 
in een zo laag mogelijke dosering 
moet worden verstrekt. Dit uitgangs-
punt kent geen equivalent in de 
bestrijding van andere chronische of 
fatale ziekten en heeft een verwoes-
tende werking op zowel de verslaafde, 
zijn familie als de gemeenschap in zijn 
geheel. Volgens de auteur moet 
drugsverslaving worden gezien als een 
normale ziekte en methadon als een 
normaal medicijn. 
Met literatuuropgave. 

38 
Riley, D. 
Drug testing in prisons 
The international journal of drug 
policy, 6e jrg., nr. 2,1995, pp. 106-111 
In dit artikel worden de resultaten 
beoordeeld die aan het nemen van 
urinemonsters worden toegeschreven, 
zoals druggebruik verminderen, 
geweld verbonden aan druggebruik 
terugdringen en het verminderen van 
geweld verbonden aan drugshandel. 
Het nemen van urinemonsters heeft 
als voordelen dat urine in grotere mate 
voorhanden is dan bloed en er zijn 
minder ingrijpende handelingen voor 
nodig dan voor het nemen van 
bloedmonsters. De nadelen zijn dat het 
niet mogelijk is uit te maken hoeveel 
drugs iemand heeft genomen of in 
welke vorm dat is gebeurd. Er zijn 
verschillende methoden voor het 
nemen van de urinemonsters die sterk 
uiteenlopen voor wat betreft hun 
betrouwbaarheid. Ook komen onjuiste 
uitkomsten voor, die worden 
veroorzaakt door ziekten als bij 
voorbeeld astma; stoffen zoals 
kruidenthee en door (bewust) 
menselijk handelen zoals saboteren of 
fouten maken. Enkele van de 
bezwaren tegen drugtests zijn: de 
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gedragseffecten van druggebruik zijn 
niet te bepalen, hoge kosten, testen 
moet vaak herhaald worden. Door 
urine op druggebruik te testen zal het 
druggebruik echter niet afnemen. Een 
gevolg zal wel zijn dat wordt 
overgestapt op een drug die minder 
gemakkelijk op te sporen zal zijn. Het 
nemen van urinemonsters zal zelden 
leiden tot een afname van het geweld, 
want veel drugs leiden namelijk niet 
tot gewelddadige reacties. Vaak is een 
combinatie van andere factoren, zoals 
te volle gevangenissen en agressiviteit 
van de gebruiker, de oorzaak van 
geweld. Ook is het niet de drugs-
handel die zorgt voor geweld, maar 
het verbod op drugs dat geweld 
oproept. Het nemen van urinemonsters 
zal wel andere gevolgen hebben. Zo 
zullen meer schadelijke drugs gebruikt 
worden, hetgeen de kans op agressie 
vergroot. In Britse gevangenissen zijn 
testprogramma's afgeblazen omdat de 
bewakers liever te maken hebben met 
gevangenen die volgzaam en 
ontspannen zijn door marihuana-
gebruik dan met gevangenen die niet 
gebruiken en agressiever zijn. Volgens 
Riley zijn er middelen die beter 
geschikt zijn om geweld terug te 
dringen, zoals programma's die ingaan 
op de achterliggende oorzaken van het 
druggebruik, eerlijke educatie over de 
effecten van druggebruik, meer 
toegang tot sportfaciliteiten en betere 
beschikbaarheid van effectieve 
afkick-programma's. 



Boeken en rapporten 	 108 

Onderstaande publikaties kunnen 
te leen worden aangevraagd bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Schedel-
doekshaven 130, Den Haag, tel. 
070-3706553/54. 

Beeriage, H. 
Onderzoek formeel buitenlandse 
vennootschappen in Nederland 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
CDWO, 1995 
Blad, J., M. Emmen (red.) 
Rechtshandhaving en sancties; reactie 
op het rapport van de Commissie 
Korthals Alles 
Amsterdam, Coornhert-Liga, 1995 
Claussen, H.R. m.m.v. G. Herbig e.a. 
Korrupdon im ëffentlichen Dienst; ein 
Uberblick 
Kitiln, Carl Heymanns Verlag, 1995 
College van Procureurs-Generaal 
Rapportage project intensivedng 
fraudebestrijding 1995 
Arnhem, Openbaar Ministerie, 1996 
Directie Beleid 
Kansspelen herijkt 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 1995 
Eliaerts, C., Ph. Vansteenkiste 
Proceswaarborgen voor minderjarigen; 
onderzoek over proceswaarborgen voor 
mindeijadgen en altematieve 
procedures bij de afhandeling van 
jeugddelinquentie 
Brussel, Federale Diensten voor 
Wetenschappelijke, Technische en 
Culturele Aangelegenheden, 1995 
Fox, R.G. 
Criminal justice on the spot; infringe-
ment penalties rá Victoná 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1995 
Franke, H. 
The emancipation of prisoners; a 
socio-historical analysis of the Dutch 
prison experience 
Edinburgh, Edinburgh University Press, 
1995 

Graham, J., B. Bowling 
Young people and crime 
London, Home Office, 1995 
Groenhuijsen, M.S., D. van der 
Landen 
Financiële instellingen en de strafrech-
telijke bestnjding van het witwassen van 
geld 
Amsterdam, NIBE, 1995 
Heitmeyer, W., J. Mildier 
Fremdenfeindlichen Gewalt junger 
Menschen; Biographische Hintergriinde, 
soziale Situationskontexte und die 
Bedeutung strafrechtlicher Sanktionen 
Bonn, Bundesministerium der Justiz, 
1995 Ra 10.312 
Hol, A.M., CJJ.M. Stolker (red.) 
Over de grenzen van strafrecht en 
burgerlijk recht 
Deventer, Kluwer, 1995 Na 1280 
Hoogenboom, A.B., V. Mul e.a. 
(red.) 
Financieel rechercheren; een bundeling 
van artikelen over financieel recherche-
ren in relatie tot de bestnjding van de 
(georganiseerde) criminaliteit 
Den Haag, VUGA, 1995 
Hough, M. 
Anxiety about crime; findings from the 
7994 British Crime Survey 
London, Home Office, 1995 
Jehle, J-M. 
Entwicklung der Untersuchungshaft bei 
Jugendlichen und Heranwachsenden 
vor und nach der Wedervereinigung 
Bonn, Forum Verlag Godesberg, 1995 
Komalijnslijper, N., A.J.H. Smallen-
broek e.a. 
Gemeentelijk drugbeleid 1995; stand 
van zaken 
Den Haag, SGBO Onderzoeks- en 
Adviesbureau, 1995 
Kruissink, M. 
Inbraak in bednjven; daders, aangiften 
en slachtoffers onderzocht 
Den Haag, Ministerie van Justitie, DCP, 
1995 



Boeken en rapporten 

Meerman, R. 
De infiltrant; praktijkverhalen van de 
man die de leiding had over het eerste 
Amsterdamse infiltratieteam 
Lelystad, Koninklijke Vermande, 1995 
Pitts, J., Ph. Smith 	. 
Preventing school bultying 
London, Home Office, 1995 
Ploeg, TJ. van der, J.W. Sap (red) 
Rethinking the balance; govemment 
and non-govemmen tal organizations in 
the Netherlands 
Amsterdam, VU University Press, 1995 
Prins, J.EJ., W.B.HJ. van de Donk 
e.a. 
In het licht van de wet persoons-
registraties: zon, maan of ster? Verslag 
van een sociaal-wetenschappelijke 
evaluatie van de WPR 
Alphen aan de Rijn, Samsom, 1995 
Ruimschotel, D., J.V. Hendrikse e.a. 
De politie output monitor: een nieuw 
instrument; eindrapport van het project 
outputmeting politie 
Amersfoort, Twijnstra Gudde, 1995 
Ruyver, B. de, G. Vermeulen e.a. 
(red) 
Op weg naar een geintegreerd 
drugbeleid in België? 
Antwerpen, Maklu, 1995 
Schnabel, P. 
De weerbarstige geestesziekte; naar 
een nieuwe sociologie van de 
geestelijke gezondheidszorg 
Nijmegen. Sun, 1995 
Strengelend, P. 
77re crime puzzle; crime pattems and 
crime displacement in Southem Spain 
Malaga, !MC, 1995 
Vesilgbz, V. 
Allah, Satan en het recht; communicatie 
met Turkse verdachten 
Arnhem, Gouda Quint, 1995 
Wees, J.G.L. van der, W.G. Renden 
Internet voor juristen 
Deventer, Kluwer, 1995 , 

De WODC-rapporten 

109 

Om zo veel mogelijk belanghebbenden 
te informeren over de onderzoeksre-
sultaten van het WODC wordt een 
beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionaris-
sen, werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie van 
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van 
een verzendlijst die afhankelijk van het 
onderwerp van het rapport opgesteld 
wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek en 
Beleid uitgegeven door Gouda Quint 
BV. Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstellenden, 
die niet voor een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen bij 
Gouda Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 085-45 47 62. 
Een complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). Hieronder 
volgen de titelbeschrijvingen van de in 
1994 en 1995 verschenen rapporten. 

Kommer, M.M. 
Heenzendingen 
1994, O&B nr. 129 
Spaans, E.C. 
Appels en peren; een onderzoek naar 
de recidive van dienstverleners en 
kortgestraften 
1994, 088 nr. 130 
Rutenfrans, CJ.C. en GJ. Terloubv 
Delinquentie, sociale controle en fife 
events'; eerste resultaten van een 
longitudinaal onderzoek 
1994, O&B nr. 131 
Aalberts, M.MJ., J.CJ Boutellier en 
H.G. van de Bunt (red.) 
Rechtsverzorging en wetenschap; een 
plaatsbepaling van het WODC bij het 
afscheid van J. Junger-Tas 
1994, O&B nr. 132 



Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 2, 1998 

Neten, J.M., M. Boone en M.D. van 
Goudoever-Herbschleb 
Het openbaar ministerie en grote 
fraudezaken 
1994, O&B nr. 133 
Klijn, A., C. Cozijn en G. Paulldes 
De civiele procedure bij de kantonrech-
ter; evaluatie van een vernieuwing 
1994, O&B nr. 134 
Bedem, R.F.A. van den, H.A.G. de 
Valk en S.O. Tan 
Toelating en opvang van ama's 
1994, O&B nr. 135 
Schoon, JJ., M. van de Klundert, 
R.F.A. van den Bedem en J.C. van 
den Brink 
Een partner van verre: de cijfers 
1994, O&B nr. 136 
Hesseling, R.B.P. 
Stoppen of verplaatsen? Een 
literatuuronderzoek over gelegenheids-
beperkende preventie en verplaatsing 
van criminaliteit 
1994, O&B nr. 137 
Kester, J.G.C. en J. Junger-Tas 
Criminaliteit en strafrechtelijke reactie; 
ontwikkelingen en samenhangen 
1994, O&B nr. 138 
Bedem, R.F.A. van den, J.C. van den 
Brink en EJ. Verhagen 
Grenzen aan hereniging; de regels met 
betrekking tot het bestaansmiddelen-
vereiste per september 1993 
1995, O&B nr. 139 
Bol, M.W. 
Gedragsbéinvloeding door strafrechtelijk 
ingrijpen; een literatuurstudie 
1995, O&B nr. 140 
Leuw, Ed. 
Recidive na ontslag uit tbs 
1995, O&B nr. 141 
Kruissink, M. en E.G. Wiersma 
Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes, 
en-slachtoffers onderzocht 
1995, O&B nr. 142 	• 
Werf, C. van der m.m.v. BJ.W. 
Docter-Schamhardt 
Hoger beroep en de integratie; 
onderzoek naar strafzaken, civiele 
zaken en de unus in appel 

110 

1995, O&B nr. 143 
Spaans, E.C. 
Werken of zitten; de toepassing van 
werkstraffen en korte wijheidsstraffen in 
1992 
1995, O&B nr. 144 
Essers, A.A.M., P. van der Laan en 
P.N. van der Veer 
Cashba; een intensief dagprogramma 
voor jeugdige en jongvolwassen 
delinquenten 
1995, O&B nr. 145 
Kruissink, M., LW. Blees 
Een schot in de roos? Evaluatie van 
pilotbureaus schietwapenondersteuning 
in twee politieregio's 
1995, O&B nr. 146 
Onderzoek en beleid 
Hesseling, R.B.P., U. Aren 
Autokraak verminderd of verplaatst? De 
effecten van een Rotterdams project 
tegen diefstal uit auto 
1995, O&B nr. 147 
Doomhein, L, N. Dijkhoff 
Toevlucht zoeken in Nederland 
1995, O&B nr. 148 
Mertens, N.M. 
Gezinsvoogden aan het werk; de 
uitvoering van de ondertoezichtstelling 
in 1993 
1995, O&B nr. 149 
Wartna, B.SJ., M. Brouwers 
De deconcentratie van D&J; wijzigingen 
in de organisatie van het Nederlandse 
gevangeniswezen 
1995, O&B nr. 150 
Leeuwen, S. van, A. lUijn, G. 
Paulides 
De toegevoegde kwaliteit; een ex ante 
evaluatie van de werking van 
inschrijfvoorwaarden in de Wet op de 
rechtsbijstand 
1995, O&B nr. 151 
Berg, E.A.I.M. van den, RJJ. Eshuis 
Grote strafrechtelijke milieu-
onderzoeken 
1995, O&B nr. 152 

De door het WODC in eigen beheer 
uitgegeven rapporten, evenals de 



Boeken en , rapporten 

rapporten die zijn verschenen onder 
auspiciën van de CWOK zijn zolang 
de voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-Eind, 
070-370 65 54 tot 15.00u). In 1994 en 
1995 verschenen de volgende 
rapporten: 

Gemert, F.H.M. van 
Fatale fantasie; een onderzoek naar 
moorden op prostituées 
1994, WODC, K32 
Berg, E.A.I.M. van den 
Openbaar ministerie en milieu: terugblik 
op 1992; tweede meting 'planning & 
control milieuwethandhaving' 
1994, WODC, K33 
Netburg, CJ. van 
Eigen schuld!? 'Culpa in causa' bij 
wettelijke strafuitsluitingsgronden 
1994, WODC, K34 
Kleiman, W.M., EA.I.M. van den 
Berg, m.m.v. [JA van der Linden 
Overtredende overheden; vervolgings-
beleid inzake milieudelicten 
1995, WODC, K35 
Wartna, B.SJ. en R. Mala 
De vakopleidingen van hvb Havenstraat; 
resultaten in termen van werk en 
recidive 
1995, WODC, K36 
Leuw, Ed. en M. Brouwers 
AVC-Proloog; een effectevaluatie 
1995, WODC, K37 
Berg, [ALM. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel I 
WODC, 1995, K38 
Berg, E.A.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 
II: de grijze en groene deelmarkten 
WODC, 1995, K39 
Boendemtaker, L 
Jongeren in justitiële behandel-
inrichtingen 
1995, WODC, K40 
Guérin, A.Y. en R.B.P. Hesseling 
Ctiminaliteitspreventie via integraal 
buurtbeheer; beschrijving van 
ctiminaliteitspreventiemaatregelen in 

111 

Amhem, Eindhoven en Amsterdam 
1995, WODC, K41 
Beenakkers, E.M.Th., M. Grepen-
'daal 
Lekken en lekkers; een verkennend 
onderzoek naar het lekken van 
vertrouwelijke informatie naar de pets 
1995, WODC, K42 
Beenakkers, E.M.Th. 
Amerikaanse kampementen; een 
literatuurverkenning naar 'boot camp 
ptisons' in de Verenigde Staten 
1993, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 1 
Beenakkers, E.M.Th. 
Het plannen van detentie; een 
literatuurverkenning naar de 'sentence 
planning' in een aantal landen 
1994, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 2 
Bol, M.W. 
Ontsnappen aan de gevangenis; 
Europese pogingen om de korte (en/of 
voorwaardelijke) vnjheidsstraf terug te 
dringen 
1995, WÓDC, Literatuurverkenning 
nr. 3 
Baas, NJ. 
Elektronisch toezicht in een aantal 
landen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 4 
Baas, NJ. 
Subjectieve pakkans bij snelheids-
overtredingen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 5 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderszins, hetgeen ook van toe-
passing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen 
van toestemming tot publikatie in 
dit tijdschrift houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopiëren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112

